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1. Johdanto 
Sitran Megatrendit 2020 julkaisun mukaan tunteiden ja niiden ymmärtämisen merkitys 

maailmassa kasvaa. Tunteiden merkitystä ei ole perinteisesti huomioitu rationaalisessa 

käsityksessä ihmisen toiminnasta. Tämä käsitys on kuitenkin murroksessa.1 Tunteiden 

korostuminen ja niiden tarkempi tarkastelu osoittavat kasvavaa tarvetta dialogiin ja ihmisten 

suurempaan osallisuuteen.2 Ihmisillä on tarve tulla ymmärretyksi, hyväksytyksi ja kuulluksi. 

Tunteiden ymmärtäminen erityisesti niiden vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden 

näkökulmista onkin entistä keskeisempää.  

Tämä kehityskulku näkyy myös työelämän kontekstissa. Tunneälyyn liittyvät taidot, 

kuten empatia, vastuullisuus ja uteliaisuus, ovat entistä halutumpia ja merkityksellisempiä 

työelämätaitoja ja siksi niihin kiinnitetään ennakoivasti huomiota jo oppilaitoksissa ja 

kouluissa.3 Maailman talousfoorumin (WEF) 2020 julkaisemassa raportissa oleellisena 

työelämässä tarvittavana osaamisena pidetään luovuutta, kriittistä ajattelua, 

ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Näiden taitojen merkityksen on koettu kasvavan 

entisestään Covid-19 pandemian takia muuttuneessa työelämässä, jossa työn tekeminen ja 

sosiaalinen vuorovaikutus ovat erityisesti olleet murroksessa. 4 Covid-19 pandemia on saanut 

organisaatiot pohtimaan ja arvioimaan monia työhön liittyviä näkökulmia uudestaan.  

Keskeisten työelämätaitojen ymmärtäminen ja niiden tukeminen ovat tärkeä osa 

esimerkiksi työhyvinvoinnin rakentumista organisaatioissa. Työelämän ja organisaatioiden 

tutkimuskentällä on koettu tarvetta erityisesti työn voimavarojen ja työhyvinvoinnin 

tutkimukselle sekä työn positiivisten ulottuvuuksien ymmärtämiselle.5 Työhön positiivisesti 

vaikuttavien tekijöiden huomaaminen mahdollistaa niiden vaikutusten havaitsemisen sekä 

antaa mahdollisuuden niiden vahvistamiseen ja lopulta hyödyntämiseen käytännössä.  

Positiivinen organisaatiopsykologia on osaltaan lähtenyt vastaamaan tähän työelämän 

tarpeeseen ymmärtää työn positiivisia tekijöitä. Työn positiivisiin näkökulmiin keskittyvää 

tutkimusta on julkaistu kasvavissa määrin. Tutkimusten myötä myös arvostuksen positiivinen 

vaikutus työelämässä on tunnistettu laajemmin. Arvostuksen on tutkimuksissa osoitettu 

lisäävän hyvinvointia työelämässä sekä suoraan että välillisesti muita työn voimavaroja 

tukemalla ja vahvistamalla.6 Arvostuksen kokemus on keskeinen osa työyhteisön 

 
1 Dufva 2020, 52. 
2 Dufva 2020, 53. 
3 OECD 2018. 
4 World Economic Forum 2020. 
5 Luthans 2002, 696. 
6 Hodson 2002; van Quaquebeke & Eckloff 2010; Fagley & Adler 2012, 5; LaGree et al. 2021. 
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kokonaisvaltaista toimintaa, sillä se on tiiviisti yhteydessä nykypäivän haluttuihin 

työelämätaitoihin ja työn voimavaratekijöihin.  

Työ on jatkuvassa muutoksessa ja erityisesti globalisaation ja digitalisaation kaltaiset 

laajat ilmiöt ovat muokanneet sitä pidemmällä aikavälillä.7 Työn halutaan olevan entistä 

merkityksellisempää ja vuorovaikutteisempaa sekä vähemmän hierarkkisesti organisoitua.8 

Työntekijät kaipaavat työelämässä entistä voimakkaammin luottamusta, yhteisöllisyyttä ja 

henkilökohtaisten ponnistelujen huomioimista. Kyseinen työelämän muutos on tunnistettu, ja 

esimerkiksi Työterveyslaitoksen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma TYÖ2030 onkin 

lähtenyt kehittämään tulevaisuuden työelämää Suomessa nuorten aikuisten näkemysten 

avulla. TYÖ2030 kehittämisohjelman tuloksista nousi esiin arvostus erityisesti yksilöllistä, 

vaihtelevaa sekä ajasta- ja paikasta riippumatonta työtä kohtaan. Työelämän toivotaan 

näyttävän ja tuntuvan yksilöllisemmältä ja työntekijät haluavat tulla kohdatuiksi yksilöinä ja 

persoonina.9 Työntekijät odottavat työltä sekä työpaikalta eri asioita kuin ennen.  

Tämänhetkinen maailmantilanne Covid-19 pandemian myötä on lisännyt 

epävarmuutta myös työelämässä. Työn tekemisen käytäntöjen muutokset, hybridityön 

lisääntyminen ja sosiaalisten kontaktien radikaali väheneminen ovat kaikki muuttaneet arkista 

työelämää. Työelämän viestiminen on siirtynyt hyvin pitkälti verkkoon etäyhteyksien ja 

videopuheluiden taakse, mikä on osaltaan muuttanut esimerkiksi arvostuksen välittämistä ja 

vastaanottamista. Arvostusta voi olla hankalampi välittää tai ottaa vastaan vain etäyhteyksillä, 

sillä arvostukseen kuuluu myös voimakas kehollinen ja läsnäoloa vaativa ulottuvuus. 

Arvostuksen rooli työyhteisöissä on kuitenkin haasteista huolimatta tällä hetkellä entistäkin 

merkityksellisempi pandemian tuomien muutosten keskellä.  

Työelämässä peräänkuulutetaan jatkuvasti enemmän tiimityö- ja yhteistyötaitoja. 

Tiimityötaitojen ja laadukkaiden sosiaalisten suhteiden painottaminen työelämässä 

kulminoituvat erityisesti psykologisen turvallisuuden ympärille. Psykologisesti turvallisessa 

työyhteisössä yksilöiden toiminnan pitäisi tukea sosiaalisten riskien ottamista ja lisätä ryhmän 

keskinäistä luottamusta.10 Arvostuksen osoittamisen on huomattu vahvistavan laadukkaita 

sosiaalisia suhteita, mikä tuo arvostuksen luontaisesti keskeiseksi osaksi niin työyhteisöjen 

tutkimusta kuin työtiimien kehittämistä.11 Arvostus on osa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja 

arvostuksen kokemus syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tällöin tiimin 

 
7 Moilanen & Virtanen 2010, 26. 
8 Dufva et al. 2017, 10, 18. 
9 Nuoret aikuiset odottavat työltä vapautta, merkityksellisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia 2021. 
10 Edmondson 1999. 
11 Adler & Fagley 2005, 80. 
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yhteinen kokemus arvostavasta ja psykologisesti turvallisesta ympäristöstä syntyy yksilöiden 

yhteisvaikutuksesta. Tästäkin syystä arvostus on tärkeä työkalu organisaatioille erityisesti 

yhteisöllisen ja psykologisesti turvallisen ilmapiirin kehittämiseen. Arvostuksen osoittamista 

ja kokemista voidaan myös tarkoituksellisesti oppia ja opettaa organisaatioissa.12 Tällöin 

arvostuksen kokemuksen hyödyt voidaan ottaa tietoisesti käyttöön työyhteisöjen toiminnan ja 

vuorovaikutuksen kehittämisessä.  

 Tässä tutkielmassa lähestyn arvostusta osana laajempaa työelämän muutoksen ilmiötä. 

Arvostuksen koettuja vaikutuksia työelämään, työyhteisöihin ja yksilöiden välisiin suhteisiin 

tarkastelemalla voidaan havaita arvostuksen laajat vaikutukset organisaation kaikilla tasoilla. 

Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen arvostuksen koetuista vaikutuksista 

erityisesti psykologisen turvallisuuden näkökulmasta ja täten täyttämään tutkimusaukkoa, 

joka arvostuksen käsitteen ja sen vaikutusten ymmärtämisen ympärillä tällä hetkellä on 

erityisesti työelämän tutkimuskentällä. Arvostus ei myöskään liity pelkästään johtajilta 

alaisille osoitettuun arvostukseen vaan myös työntekijät voivat toimia toisilleen tärkeinä 

arvostuksen osoittajina.13 Tässä tutkielmassa arvostusta lähestytään ihmisten välisenä 

vuorovaikutteisena ilmiönä. Tämän tutkielman osaltaan täyttämä tutkimusaukko keskittyy 

juuri tähän tarkastelukulmaan.  

Tutkielmani alkaa tutkimuksen teoreettisen taustan sekä aiheesta aikaisemmin tehdyn 

tutkimuksen esittelemisellä. Taustan avaamisen jälkeen kerron tutkimuksen toteutuksesta ja 

aineistosta. Tutkielmani tulokset lähtevät liikkeelle luvussa neljä arvostuksen kokemuksen 

tarkastelemisesta, sillä kokemusta tarkastelemalla saadaan kattava käsitys arvostuksen 

yksilöllisistä ilmenemismuodoista niin antajan, vastaanottajan kuin sivusta havainnoivan 

yksilön näkökulmista. Arvostuksen kokemuksen avaamisen jälkeen tarkastelen luvussa viisi 

aineistossa esiintyneitä arvostuksen koettuja vaikutuksia psykologisen turvallisuuden 

näkökulmasta. Lopuksi kokoan keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset yhteen sekä pohdin 

mahdollisia tutkimukseen liittyneitä haasteita ja jatkotutkimuksen aiheita. 

  

 
12 Adler & Fagley 2005, 79. 
13 Stocker et al. 2019, 333, 338. 
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2. Tutkimuksen teoreettinen tausta ja aikaisempi tutkimus 

2.1. Mitä on arvostus? 

Arvostus on käsitteenä laaja ja siksi sen tarkka määrittely on vaikeaa. Arvostus voidaan 

määritellä kokemukseksi ihmisten hyväksynnästä, kiitollisuudesta ja myönteisyydestä. 

Arvostus punoutuu moniulotteisen luonteensa vuoksi vahvasti länsimaisen yhteiskunnan eri 

osa-alueisiin ja rakenteisiin. Arvostus näyttäytyy esimerkiksi kristillisessä uskontoperinteessä, 

jossa lähimmäisenrakkaus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä elämänarvoja. 

Lähimmäisenrakkautta sanoitetaan usein arvostuksen tavoin toisten ihmisten huomioon 

ottamisena ja kunnioittamisena. Arvostus onkin juuri toisen ihmisen arvossa pitämistä sekä 

sen osoittamista, ja se viestii kunnioitusta, tunnustamista ja ihailua.14 Arvostusta voidaan 

kokea yksilön sisäisenä positiivisena emootiona tai vastaavasti toiselle ihmiselle annettuna 

sosiaalisena ja vuorovaikutteisena kunnioituksena tai hyväksyntänä. Voidaan puhua myös 

sisäisestä ja ulkoisesta arvostuksesta. 

Arvostuksen kokemuksen tärkeys ihmisen hyvinvoinnille on tunnistettu jo varhain. 

Tunnettu Maslown tarvehierarkia määrittelee arvostuksen yhdeksi ihmisen viidestä 

perustarpeesta ja siksi jokaisella ihmisellä on tarve kokea tulevansa arvostetuksi niin itsensä 

kuin myös muiden silmissä.15 Maslown mukaan arvostuksen tarpeen täyttyminen johtaa 

yksilön itseluottamuksen ja omanarvon tunteen kasvamiseen sekä käsitykseen omasta 

kyvykkyydestä ja tarpeellisuudesta.16 Arvostuksen kokeminen vaikuttaa positiivisesti myös 

itsetuntemukseen, optimistiseen elämänasenteeseen sekä hengellisyyteen.17  

Filosofisista lähtökohdista käsin arvostusta on tarkasteltu erityisesti tunnustamisen 

(recognition) käsitteen kautta tai sen osana. Ricoeurin mukaan tunnustaminen on rakkautta, 

oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista arvonantoa. Rakkaus ilmenee erityisesti läheisissä 

ihmissuhteissa hyväksymällä toisen olemassaolo vastavuoroisesti, oikeudenmukaisuus 

näyttäytyy ihmisarvon ja tasa-arvoisuuden kunnioittamisena ja sosiaalinen arvonanto ilmenee  

silloin, kun yksilön teoilla on arvoa erityisesti tietyn ryhmän tai yhteisön näkökulmasta. 

Näiden kolmen tunnustamisen ulottuvuuden, rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 

arvonannon, perustana on kokemus vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä yksilön 

 
14 Nelson et al. 2019, 311; Stocker et al. 2019, 333. 
15 Maslow 1943, 381. 
16 Maslow 1943, 382. 
17 Adler & Fagley 2005, 112. 



5 

 

itsearvostuksesta. Lyhyesti määriteltynä tunnustus voidaan nähdä jonkin arvossa pitämisenä 

tai suuremman arvon myöntämisenä.18  

Työelämässä ilmenevää arvostusta on puolestaan määritelty toisen ihmisen  

huomioimisena yksilönä sekä hänen suorituksensa, käytöksensä tai ominaisuuksiensa 

huomaamisena.19 Työelämän kontekstissa arvostus on usein jaoteltu arvioon perustuvaan 

arvostukseen sekä tunnustukseen perustuvaan arvostukseen. Käytännössä arvioon perustuva 

arvostus näyttäytyy itse työsuorituksen ja tuloksen huomioimisena, kun taas tunnustukseen 

perustuva arvostus viittaa ihmisten väliseen tasapuoliseen kohteluun yleisesti sekä 

käyttäytymisen ja kohtelun laatuun.20 Niin arjessa kuin työelämässä jokainen haluaa kokea 

olevansa tärkeä sekä merkityksellinen. Arvostuksen puuttuessa työntekijät voivat kokea 

olevansa organisaatiolle ainoastaan hyödykkeitä ilman, että heidän inhimillisyyttään ja 

yksilöllisyyttään huomioidaan.21 

Kun pohditaan arvostusta työelämässä, sosiaalinen arvonanto on keskeinen 

arvostuksen rakentumisen näkökulma. Toisilta ihmisiltä saatu tunnustus, arvostus ja 

kunnioitus tekevät elämästä mielekästä. Yksilö hakee vuorovaikutuksen välityksellä 

hyväksyntää ja arvostusta olemiselleen ja tekemisilleen sekä vastavuoroisesti antaa 

hyväksyntää ja arvostusta myös muille. Työelämä on merkittävä sosiaalisen arvonannon 

konteksti, sillä työn tekeminen antaa mahdollisuuden saada sosiaalista arvostusta ja kokea 

samalla itsensä hyödylliseksi.22 Sosiaalinen arvonanto toimii osaltaan myös yksilön 

itsearvostuksen perustana. Erilaiset sosiaaliset tilanteet saavat aikaan kokemuksia, joihin 

liittyy joko myönteisiä tai kielteisiä tunteita. Myönteisiin tunteisiin liitetyt kokemukset 

vahvistavat yksilön käsitystä omasta merkityksellisyydestään ja tärkeydestään, kun 

vastaavasti kielteiset tunteet luovat merkityksettömyyden kokemuksen. Näiden kokemusten 

pohjalta yksilö rakentaa käsitystään itsestään ja omasta arvostaan.23 Sosiaalinen arvonanto 

vaikuttaa arvostuksen kokemukseen laajasti sekä ryhmän että yksilön tasoilla. 

Arvostusta voidaan kokea ja antaa eri tavoin. On hyvinkin yksilöllistä, millaisilla 

tavoilla ihmiset haluavat, että heille osoitetaan arvostusta erityisesti työelämässä.24 Whiten ja 

Chapmanin mukaan arvostuksen osoittamisen tapoja työelämässä on viisi: sanallinen 

 
18 Ricoeur 2005. 
19 Stocker et al. 2019, 333. 
20 Grover 2014, 34–35. 
21 White 2012, 146. 
22 Kemppainen 2012. 
23 Dutton et al. 2016, 10–11, 36–38, 44–45. 
24 White 2016, 20. 
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arvostaminen, laatuaika, palvelukset, aineelliset lahjat sekä fyysinen kosketus.25 Whiten 

teettämän kyselytutkimuksen mukaan suosituin tapa saada arvostusta oli sanallinen arvostus.26 

Yksilöllisyyden merkitystä arvostuksen osoittamisessa ei voida liikaa kuitenkaan korostaa, 

sillä toiset yksilöt voivat kokea esimerkiksi sanallisen arvostamisen erittäin epäluotettavana.27 

Tästä syystä arvostuksen osoittamista pitäisi työelämän kontekstissa pystyä yksilöimään ja 

arvostusta tulisi viestiä säännöllisesti, aidosti ja autenttisesti niiden tapojen ja tekojen avulla, 

joita vastaanottaja itse arvostaa.28 

Arvostuksen käsite on liitetty myös spiritualiteetin teemoihin, sillä se pitää sisällään 

kognitiivisia ja emotionaalisia elementtejä, joiden avulla voidaan selittää tyytyväisyyden ja 

ilon kokemuksia elämässä.29 Työelämän spiritualiteetilla on hyvin erilaisia määritelmiä ja 

kuvauksia eikä yhtä yhteisesti jaettua määritelmää ole. Työelämän spiritualiteettia on väljästi 

ja yleisellä tasolla luonnehdittu esimerkiksi yksilön omien henkilökohtaisten arvojen 

tuomisena työelämän kontekstiin tai työntekijöiden spirituaalisina kokemuksina työpaikalla 

esimerkiksi merkityksellisyydestä tai transsendenssista.30 Työelämän spiritualiteettia voidaan 

määritellä myös makrotasolla organisaation sisäisenä ilmapiirinä tai kulttuurina.31 Elina 

Juntusen mukaan työelämän spiritualiteetin voidaan puolestaan nähdä olevan jaettua 

ymmärrystä työn yhteisestä päämäärästä, merkityksestä ja tarkoituksellisuudesta.32 Kirjo 

työelämän spiritualiteetin määrittelemisessä on ilmeinen. 

Työelämän spiritualiteetin on havaittu olevan yksilötason työhyvinvointia parantava 

tekijä.33 Erityisesti työntekijöiden henkilökohtaisen spiritualiteetin on havaittu vaikuttavan 

laajasti työn eri osa-alueisiin esimerkiksi työmotivaatioon, työn kukoistukseen ja 

yhteisöllisyyden tunteeseen.34 Burrel ja Rahim nostavat esiin myös organisaatiotason tarpeen 

työpaikka spiritualiteetin ymmärrykselle erityisesti johtamisen kentällä, jotta hyvinvointi 

organisaatiossa voidaan taata kaikille työntekijöille.35 Työelämän spiritualiteetti on siis osa 

laajempaa työhyvinvoinnin sekä organisaatiotutkimuksen kenttää, johon myös arvostus 

lukeutuu.  

 
25 Chapman & White 2011; White 2012, 147. 
26 White 2016, 21. 
27 White 2012, 146. 
28 White 2012, 146, 149. 
29 Adler & Fagley 2005, 8. 
30 Kolodinsky et al. 2008, 466; Pawar 2009, 375. 
31 Kolodinsky et al. 2008, 466–467. 
32 Juntunen 2019. 
33 Sandelands 2011, 1001–1002. 
34 Pawar 2009, 375; Guillen et al. 2015, 803. 
35 Burrell & Rahim 2018. 
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Arvostuksen määrittelyn vaikeudesta ja moniulotteisuudesta johtuen tutkimuksissa 

käytetään apuna usein muita rinnakkaiskäsitteitä selittämään ja määrittämään myös 

arvostuksen ilmiötä. On tärkeä huomata, että vaikka arvostus itsessään ei suoraan olisi 

tutkimuksen kohteena, nousee se kuitenkin usein tutkimuksissa esiin juurikin käsitteiden 

rinnakkaisuuden vuoksi. Arvostuksesta tehtyä tutkimusta läpikäydessäni tunnistin muutamia 

keskeisiä arvostuksen kanssa rinnakkaisia käsitteitä, jotka ovat tämän tutkielman aiheen ja 

taustan sekä arvostuksen määrittelemisen kannalta oleellisia. Tämän tutkielman kannalta 

oleellisimmat tunnistamani arvostuksen rinnakkaiskäsitteet ovat oikeudenmukaisuus (justice), 

myötätunto (compassion), kiitollisuus (gratitude) ja tunnustaminen (recognition). Hyödynnän 

tässä tutkielmassa myös edellä mainituista rinnakkaiskäsitteistä tehtyä tutkimusta, sillä 

käsitteet puhuvat samasta laajemmasta ilmiöstä. Näiden eri käsitteiden keskinäisistä suhteista 

on erilaisia versioita ja käsityksiä. Arvostus voidaan nähdä kattokäsitteenä, jonka alle 

esimerkiksi kiitollisuus lukeutuu. Tällöin kiitollisuuden tutkimus olisi arvostuksen yhden 

aspektin tutkimusta. Toiset tutkijat taas käsittelevät niitä täysin erillisinä käsitteinä ja osa 

puolestaan samaistaa ne suoraan toistensa synonyymeiksi.36 

2.2. Positiivinen organisaatiopsykologia arvostuksen 
tutkimuskenttänä  

Vuosituhannen vaihteessa positiivisen psykologian aalto kehittyi nopeasti tutkimuksellisen 

epätasapainon tunnistamisen seurauksena. Siinä missä perinteinen psykologinen tutkimus 

pyrkii korjaamaan ja nostamaan esiin ihmisten elämässä olevia ongelmia sekä puutteita, 

positiivinen psykologia painottaa tutkimuksessaan ihmisten vahvuuksista ja voimavaroista 

kumpuavaa myönteistä hyvinvointia, sekä sitä, mikä tekee elämästä todella elämisen 

arvoista.37 Positiivisen psykologian yhtenä tavoitteena on myös tunnistaa tekijöitä, tilanteita ja 

olosuhteita, jotka edistävät yksilön omaa kukoistusta sekä ryhmän tai instituution optimaalista 

toimintaa.38 Työelämässä tämä tarkoittaa esimerkiksi sen tunnistamista, mikä mahdollistaa 

työn vaatimuksista selviämisen sekä mikä tekee työstä inspiroivaa haastavissakin tilanteissa.39 

Tietyt organisaation periaatteet, käytänteet tai ominaisuudet voivat tukea työntekijöiden 

hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi organisaation tulokseen ja 

toimintaan. 

 
36 Fagley 2018, 3. 
37 Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5. 
38 Gable & Haidt 2005, 104. 
39 Hakanen 2011, 11–12. 
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Positiivista psykologiaa ja sen tutkimusalan validiutta on perusteltu sillä, että 

positiivisia tapahtumia sekä prosesseja ja myönteisiä vuorovaikutustilanteita esiintyy 

suhteessa useammin kuin negatiivisia ja siksi positiivisten kokemusten kokonaisvaikutus on 

pitkällä tähtäimellä suurempi.40 Positiivista psykologiaa ja sen lähestymistapaa onkin 

kritisoitu erityisesti siitä, että se jättää negatiiviset asiat huomiotta ja painottaa positiivisten 

tekijöiden roolia. Vastauksena kritiikkiin on esitetty, että tarkoituksena ei ole jättää elämän 

negatiivisia puolia huomiotta tai pyrkiä jaottelemaan elämän ilmiöitä ja ulottuvuuksia 

karkeasti vain positiivisiin tai negatiivisiin, vaan pyrkimyksenä on luoda laajempaa 

kokonaiskuvaa inhimillisestä resilienssistä, voimavaroista ja kasvusta, ja näin täydentää jo 

olemassa olevaa ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisuudesta.41  

Positiivinen organisaatiotutkimus (POS) on positiivisen psykologian tutkimushaara, 

joka soveltaa positiivista psykologiaa ja tutkii positiivisia prosesseja ja niiden seurauksia 

organisaatioiden kontekstissa.42 Positiivinen organisaatiotutkimus toimii kattokäsitteenä 

kaikelle positiivisista lähtökohdista tehtävälle organisaatiotutkimukselle. POS on 

tutkimuksellinen näkökulma tarkastella ilmiöitä positiivisen linssin läpi ilman, että se 

määrittelisi ilmiötä itseään positiiviseksi.43 Nykypäivän työelämäkeskustelu on 

pääsääntöisesti työelämän epäkohtiin keskittynyttä.44 Vastavuoroisesti POS painottaa sitä, 

mikä saa työntekijät ja organisaatiot kukoistamaan, mitä organisaatioissa tehdään oikein sekä 

mikä koetaan inspiroivana, toimivana ja hyvänä.45  

Lähestyn arvostuksen kokemusta positiivisen organisaatiotutkimuksen kautta, sillä 

keskiössä on kiinnostus arvostuksen kokemuksesta ja koetuista vaikutuksista eikä arvostuksen 

puutteesta tai sen mahdollisista vaikutuksista. Valitsin positiivisen organisaatiotutkimuksen 

tutkimukseni teoreettiseksi taustaksi, sillä positiivinen organisaatiotutkimus mahdollistaa 

arvostuksen moniulotteisen tarkastelun osana koko organisaation ja henkilöstön päivittäistä 

toimintaa. Sen tarkoituksena on juurikin laajentaa käsitystä siitä, millaista hyvinvointi 

organisaatioiden kontekstissa todellisuudessa on ja kuinka sitä voidaan edistää. Tämä 

näkökulma on erityisen hedelmällinen silloin kun tarkastellaan arvostuksen koettuja 

vaikutuksia ja arvostuksen kokemuksen tuomia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä. 

Tarkoituksena ei ole argumentoida arvostuksen mahdollisia negatiivisia seurauksia vastaan tai 

 
40 Gable & Haidt 2005, 106–107. 
41 Gable & Haidt 2005, 107, 109. 
42 Cameron & Spreitzer 2011, 2. 
43 Cameron & Spreitzer 2011, 3. 
44 Hakanen 2011, 5. 
45 Cameron & Spreitzer 2011, 1. 
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pyrkiä tuomaan arvostuksen kokemusta esiin ainoastaan positiivisessa mielessä, vaan tuoda 

näkyväksi arvostuksen mahdollinen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotason vaikuttavuus ja 

merkittävyys moniulotteisena ja monitulkintaisena ilmiönä.  

2.3. Näkökulmana psykologinen turvallisuus 

Yksi ajankohtaisimmista työn positiiviseen näkökulmaan ja tiimien toimintaan pohjautuvista 

keskusteluista on noussut psykologisen turvallisuuden ympärille. Psykologisen turvallisuuden 

tutkimuksen pioneerinakin tunnettu Amy Edmondson määrittelee psykologisen turvallisuuden 

jaetuksi uskomukseksi siitä, että tiimissä on turvallista ottaa riskejä ja tuoda julki mielipiteitä 

ilman pelkoa nolaamisesta, torjumisesta tai rankaisemisesta. Psykologinen turvallisuus ei 

tarkoita tiimin sisäistä koheesiota tai yhteenkuuluvuuden tunnetta vaan tiimin sisäistä 

luottamusta ja varmuutta puhua ja tuoda esiin eriäviäkin mielipiteitä.46 Psykologisen 

turvallisuuden tutkimus mahdollistaa siis yksilötason ilmiöiksi miellettyjen hyväksynnän ja 

turvallisuuden tunteiden tutkimuksen myös yhteisötaitona ja näiden kokemusten vaikutusten 

ymmärtämisen ryhmän toiminnalle. 

Psykologisen turvallisuuden merkitys työyhteisön toiminnalle on kasvanut entisestään 

työelämän muutoksen myötä. Organisaatiot ja työelämä itsessään ovat kompleksisempia ja 

työn tekeminen ja käytännöt ovat toimintaympäristön muutoksen vuoksi muuttuneet. 

Muuttuvassa ja ennakoimattomassa työelämässä tarvitaan kykyä oppia uutta ja sen vuoksi 

myös rohkeutta tuoda uusia ajatuksia esiin. Tiimi -ja yhteistyön merkitys on korostunut, sillä 

niitä tarvitaan kompleksisessa työelämässä yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.47 Tiimien 

menestyksekkäästä toiminnasta ollaan  kiinnostuneita, sillä sen osatekijöiden merkitykset on 

tunnistettu entistä laajemmin. Tästä syystä psykologinen turvallisuus on merkittävä tekijä, 

jolla pystytään entistä paremmin vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.  

Työterveyslaitos on tutkimuksessaan tunnistanut psykologisen turvallisuuden liittyvän 

monipuolisesti työelämässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. 

Psykologinen turvallisuus työelämässä ilmenee esimerkiksi vuorovaikutuksen avoimuutena, 

kunnioittavana kohteluna, sujuvana yhteistyönä sekä rohkeutena ottaa riskejä ja tehdä 

virheitä.48 Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä arvostetaan virheiden tekemistä, sillä 

niistä pyritään oppimaan. Tällöin mahdolliset epäkohdat on mahdollista kohdata 

ratkaisulähtöisesti ilman, että takerrutaan menneeseen tai etsitään tilanteeseen syyllistä. On 

 
46 Edmondson 1999, 354–355. 
47 Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä 2021. 
48 Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä 2021. 
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myös mahdollista, että moni ongelma jää kokonaan syntymättä itseensä luottavassa sekä 

arvostavassa työyhteisössä, sillä tilanteet nähdään ongelmien sijasta mahdollisuuksina.49 

Psykologinen turvallisuus rakentuu monista osatekijöistä, mutta tämän tutkielman 

kannalta yhdet keskeisimmistä psykologisen turvallisuuden rakennuspalikoista ovat 

laadukkaat ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Korkealaatuisissa ihmissuhteissa, eli HQR (high-

quality relationships) suhteissa yksilöt kokevat tulevansa huomioiduksi ja arvostetuiksi sekä 

luovat samalla sosiaalisen arvonannon ilmapiirin, joka tukee yksilöiden arvon ja pätevyyden 

tunnetta.50 Sosiaalisen arvonannon ilmapiiri liittyy tunnustetuksi tulemiseen (recognition) eli 

jonkin arvossa pitämiseen tai suuremman arvon myöntämiseen.51 HQR suhteissa yksilöt 

kokevat tulevansa tunnustetuiksi sekä arvostetuiksi ja nämä kokemukset edistävät puolestaan 

psykologisen turvallisuuden rakentumista. Adlerin ja Fagleyn mukaan erityisesti arvostuksella 

on keskeinen rooli laadukkaiden ihmissuhteiden luomiselle ja ylläpitämiselle.52 Carmelin et 

al. tutkimuksen mukaan korkealaatuisissa ihmissuhteissa myös koetaan arvostusta ja 

yhteenkuuluvuutta työtiimin kanssa.53 HQR suhteiden myötä syntyvässä yhteisöllisessä ja 

arvostavassa työympäristössä ihmiset uskaltavat puhua ja toimia vapaammin ilman torjutuksi 

tulemisen pelkoa.54  

Laadukkaat ihmissuhteet, joissa arvostusta nimenomaan esiintyy, edistävät osaltaan 

siis psykologisen turvallisuuden kokemusta. En kuitenkaan tutki HQR suhteita itsessään vaan 

tarkoituksena on tunnistaa niiden mahdollinen myötävaikutus niin arvostuksen kokemukseen 

kuin psykologisen turvallisuuden rakentumiseen sekä näiden kahden, arvostuksen ja 

psykologisen turvan, väliseen vuorovaikutukseen. HQR suhteet siis selittävät osaltaan 

vuorovaikutuksessa rakentuvaa psykologisen turvallisuuden kokemusta ja silloittavat myös 

arvostuksen vaikutuksia psykologiseen turvaan. 

2.4. Aikaisempi tutkimus 

Tutkimusta arvostuksesta ja sen merkityksestä on tehty monilla eri tieteenaloilla. Esimerkiksi 

sosiaalipsykologian alalla arvostusta ja sen merkitystä on tutkittu ryhmän toiminnan ja 

ylläpitämisen sekä johtajuuden näkökulmista. Tyler ja Blader ovat tutkineet reilua johtajuutta 

sekä sen vaikutuksia ryhmän ylläpitämiseen. He ovat pyrkineet tunnistamaan niitä tekijöitä ja 

prosesseja, joiden avulla reilu johtajuus luo ryhmän koheesiota ja edistää ryhmän säilymistä. 

 
49 Hakanen 2011, 14. 
50 Carmeli et al. 2009, 83–84. 
51 Ricoeur 2005. 
52 Adler & Fagley 2005, 80. 
53 Carmeli et al. 2009, 83. 
54 Carmeli et al. 2009, 84–85. 
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Tutkimuksissaan he tunnistivat arvostuksen olevan kriittinen osatekijä. Arvostus lisäsi 

kollektiivisen itsetunnon kasvua sekä sitoutumista ryhmään ja sen sääntöihin. Johtajien 

oikeudenmukainen toiminta edisti käsitystä ja tunnetta siitä, että yksilö on ryhmän muiden 

jäsenten arvostama, mikä puolestaan vaikutti positiivisesti koko ryhmän toimintaan ja 

tulokseen.55  

Arvostuksen ja johtamisen välistä vuorovaikutteista suhdetta on tutkimuksissa 

käsitteellistetty esimerkiksi arvostavan johtajuuden kautta. Arvostavaa johtajuutta on 

määritelty erilaisten arvostuksen osoitusten kautta. Arvostava johtaminen voi olla 

luottamusta, tasa-arvoa, avoimuutta, kunnioitusta tai muita yleisesti arvostaviksi tulkittuja 

asioita.56 Tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijät välittävät ensisijaisesti siitä, 

kohteleeko johtaja tai esimies heitä arvostavasti ja siksi arvostavan johtamisen kokemus 

vaikuttaa suoraan myös työtyytyväisyyteen sekä työhön sitoutumiseen.57 

Muun muassa Mitchel G. Adler & N.S. Fagley ovat yhdessä ja erikseen tutkineet 

arvostuksen rakentumista sekä vaikutuksia, pääsääntöisesti yksilöille, eri konteksteissa. 

Heidän mukaansa arvostus koostuu kahdeksasta eri ulottuvuudesta ja osa näistä 

ulottuvuuksista ilmentää arvostusta suoraan ja toiset toimivat väylänä arvostuksen 

ilmenemiselle. Tämän tutkielman kannalta keskeisimmät kyseisen mallin ulottuvuudet ovat 

interpersonal appreciation joka tarkoittaa elämässämme olevien ihmisten huomioimista, 

tiedostamista ja heihin positiivisesti suhtautumista sekä gratitude joka viittaa positiivisiin 

reaktioihin saamistamme hyödyistä tai etuuksista sekä kiitollisuuden tunteeseen muiden 

toiminnan, uhrausten tai vaivannäön seurauksena.58 

He ovat testanneet kyseisen mallin arvostuksen rakentumisesta tekemässään 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa he vertasivat arvostuksen ulottuvuuksia optimismiin, 

henkisyyteen ja itsetuntemukseen sekä subjektiivisen hyvinvoinnin osatekijöihin, 

elämäntyytyväisyyteen, positiivisiin affekteihin ja negatiivisiin affekteihin etsien niiden 

välisiä mahdollisia vastaavuussuhteita. Arvostuksen ja negatiivisten affektien välisen 

yhteyden todettiin olevan joko olematon tai hyvin rajoittunut. Optimismin, henkisyyden, 

itsetuntemuksen, elämäntyytyväisyyden ja positiivisten affektien taas huomattiin osaltaan 

myötävaikuttavan voimakkaasti arvostukseen. Kaikista voimakkain yhteys havaittiin 

arvostuksen ja henkisyyden välillä. Uskonnollisen tai henkisen kytköksen omaavat ihmiset 

 
55 Tyler & Blader 2000. 
56 van Quaquebeke & Eckloff 2010, 353–355. 
57 van Quaquebeke & Eckloff 2010, 345, 351; Baard et al. 2004, 2045, 2061. 
58 Adler & Fagley 2005, 81–85. 
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olivat huomattavasti arvostavampia kuin ihmiset, jotka olivat joko ateisteja tai ei-

uskonnollisia tai henkisiä. Arvostuksen merkitys subjektiiviselle hyvinvoinnille oli myös 

huomion arvoinen tutkimustulos. Arvostuksen todettiin selittävän sellaisia subjektiivisen 

hyvinvoinnin aspekteja, joita muut käsitteet eivät pystyneet selittämään.59  

Kuten aikaisemmassa alaluvussa arvostusta määritellessä nousi jo esiin, arvostusta on 

tutkittu myös uskonnollisista ja henkisistä lähtökodista. Fagley ja Adler ovat arvostuksen 

rakentumisen lisäksi tutkineet arvostusta ja henkisyyttä työelämässä. Heidän tutkimuksessaan 

tarkastellaan arvostuksen ja henkisyyden suhdetta, niiden vaikutuksia merkityksellisyyden ja 

arvon kokemuksiin työpaikalla sekä perustellaan arvostuksen ja henkisyyden merkitystä koko 

organisaation toiminnan ja tuloksen kannalta. He näkevät arvostuksen ja henkisyyden 

toisiinsa vaikuttavina ja toisensa osittain mahdollistavina työelämän osina, jotka ovat 

molemmat yhteydessä ihmisten arvoihin sekä merkityksellisyyden ja tarkoituksen 

kokemuksiin. Henkisyys on kuitenkin vaikeasti lähestyttävä ja määriteltävä aihe työelämän 

kontekstissa. Tästä syystä heidän mukaansa työpaikalla ilmenevää henkisyyttä tulisi tutkia 

arvostuksen kautta, sillä arvostuksen tutkimus avaa ja löytää myös henkisyyttä työpaikalta. 

Työpaikalla koettu arvostus kasvattaa heidän mukaansa luottamusta, auttamisen halua sekä 

edistää sosiaalisten suhteiden muodostamista ja ylläpitämistä. Nämä tekijät edistävät 

työntekijöiden kokonaisvaltaista menestymistä työpaikalla, joten arvostuksen sekä 

henkisyyden huomioiminen työpaikalla johtaisi lopulta suurempaan menestymiseen 

organisaatiotasolla.60  

Arvostus toimii kiinteänä osatekijänä psykologisen turvallisuuden rakentumisessa. 

Psykologisen turvallisuuden ja arvostuksen välisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa  

painottuu näkemys psykologisen turvallisuuden rakentumisesta sosiaalisissa suhteissa, 

työelämässä erityisesti hyvän johtajuuden seurauksena, ja arvostuksen positiivinen vaikutus 

näihin suhteisiin. Molemmat nähdään laadukkaassa vuorovaikutuksessa sosiaalisesti 

rakentuvina ilmiöinä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa onkin havaittu psykologisen 

turvallisuuden vaikutukset laadukkaiden ihmissuhteiden ja esimerkiksi virheistä oppimisen 

väliseen yhteyteen. Ryhmän yhteiset tavoitteet, yhteiset ja jaetut tiedot sekä vastavuoroinen 

arvostus lisäävät psykologisen turvallisuuden tunnetta ja mahdollistavat näin ollen myös 

virheistä oppimisen.61  

 
59 Adler & Fagley 2005, 85, 98, 105–107. 
60 Fagley & Adler 2012, 2–4, 6, 31. 
61 Carmeli & Gittell 2008, 709, 722. 
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Psykologisen turvallisuuden rakentumista ja edistämistä on tutkittu työelämän 

kontekstissa paljon johtamisen ja johtajan toiminnan kautta. Tutkittaessa esimerkiksi nöyrän 

johtamisen vaikutuksia tiimin luovuuteen havaittiin, että johtajan osoittama arvostava kohtelu 

synnyttää tiimin sisälle psykologista turvallisuutta, sillä jäsenet eivät uusia ideoita kertoessaan 

usko tulevansa nolatuiksi tai pelkää saavansa epäkunnioittavaa kohtelua. Arvostuksesta 

juontuva psykologinen turvallisuus näyttäytyy osaltaan nöyrän johtajuuden seurauksena, sillä 

nöyrän johtajan ominaisuuksiin kuuluu muun muassa arvostuksen osoittaminen ja antaminen. 

Johtajan osoittaman arvostavan kohtelun seurauksena ryhmän jäsenet voivat lopulta alkaa 

arvostaa toistensa erilaisuutta, mikä osaltaan lisää psykologisen turvallisuuden kokemusta 

entisestään.62  

Samanlaisia havaintoja ovat tehneet Chenwei Li ja kumppanit, jotka tutkivat 

kiitollisuutta (gratitude) johtajan ominaisuutena ja sen vaikutuksia alaisten toimintaan. He 

toteavat, että johtajat, joilla on taipumus kiitollisuuteen ja asioihin positiivisesti reagoimiseen, 

omaksuvat usein eettisen johtamisen tyylin. Tämä puolestaan luo yhteisöllisen ilmapiirin 

työtiimin keskuuteen sekä edistää johtajan ja alaisten välistä vuorovaikutusta eli LMX 

suhteita (Leader-Member Exchange). Yhdessä eettinen johtaminen sekä laadukkaat LMX 

suhteet kasvattavat psykologisen turvallisuuden kokemusta työtiimissä. Tutkijat painottavat, 

että heidän tutkimuksensa tuo esiin kiitollisuuden positiiviset vaikutukset erityisesti ryhmän 

tasolla ja osoittaa samalla kiitollisuuden sosiaalista luonnetta ja merkitystä, kun aikaisempi 

kiitollisuuden tutkimus on pääsääntöisesti keskittynyt kiitollisuuteen yksilötason ilmiönä.63  

Arvostusta työelämässä on tutkittu vielä melko vähäisissä määrin. Siksi tutkielmani 

aiheen aikaisemman tutkimuksen esittelemisen kannalta on relevanttia tuoda esiin myös 

aiheen tiimoilta tehtyjä pro gradu -tutkielmia. Aliisa Holkko tarkastelee valtiotieteellisen 

tiedekunnan pro gradu -tutkielmassaan arvostusta ICT- alan työntekijöiden puheessa sekä 

näiden diskurssien pohjalta rakentuvia erilaisia versioita arvostuksen luonteesta. Tavoitteena 

oli myös tunnistaa laajempia puheessa käytettyjä kulttuurisia tapoja ymmärtää arvostusta.  

Holkon mukaan arvostus ymmärretään yksilö- sekä organisaatiotason toiminnaksi, 

joka voi näyttäytyä myös epäsuorasti. Arvostuksen osoittamisen keinot luokitellaan neljään 

luokkaan: sanallinen vahvistaminen, aineellinen palkitseminen, vastuutehtävien ja 

luottamuksen osoittaminen sekä inhimillinen kohtelu. Myös kiistanalaisia tulkintoja 

arvostuksesta nousi esiin erityisesti arvostuksen osoittajan vilpittömyyteen sekä arvostuksen 

systemaattisuuteen liittyen. Holkon mukaan arvostukselle muodostuu kolme erilaista 

 
62 Hu et al. 2018, 313–315, 319. 
63 Li et al. 2021, 1–2, 6–8. 
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tulkintarepertuaaria: kyvykkyyden, inhimillisen arvon sekä managerialismin repertuaarit. 

Arvostus nähtiin kyvykkyyden repertuaarissa hyvän työn ja ammattitaidon perusteella 

ansaituksi, kun puolestaan inhimillisen arvon repertuaarissa arvostus ymmärrettiin kaikille 

työntekijöille kuuluvana. Managerialismin repertuaarissa arvostus on työnantajalta tuleva, 

vain välineellinen pyrkimys sitouttaa sekä myös motivoida työntekijöitään. Kyvykkyyden 

repertuaari oli näistä kolmesta hallitsevin vaikkakin arvostuksesta puhuttaessa liikuttiinkin 

joustavasti eri repertuaarien välillä.64 

Teologisen tiedekunnan pro gradu -tutkielmassa Kaisa Kahra tutkii puolestaan 

diakoniatyöntekijöiden kokemuksia oman työnsä arvostuksesta, heidän roolistaan omassa 

työyhteisössään sekä suhteestaan työyhteisöön. Kahra nostaa esiin työyhteisöstä nousevan 

diakonien työn arvostuksen, mutta samalla myös työyhteisössä olevan epäselkeyden ja 

epävarmuuden diakonien työnkuvasta. Työtehtävien rajaamattomuus hankaloittaa diakonien 

oman roolin ja paikan löytämistä suhteessa työyhteisöön. Samalla diakonien työtä arvostetaan 

juurikin sitä syystä, että diakoneilta saa apua ja heidän osaamisensa on laaja-alaista. Työn 

arvostuksen sekä työyhteisön luottamuksen koetaan kuitenkin vahvistuvan ajan myötä. Kahra 

painottaakin diakonien ristiriitaista kokemusta oman työnsä arvostuksesta, sillä 

kommunikointi työyhteisön kanssa koettiin välillä haastavana, mutta samalla diakoneja 

kohtaan osoitettiin arvostusta ja luottamusta.65 

Satu Lax tarkastelee kauppatieteellisessä pro gradu -tutkielmassaan arvostuksen 

rakentumista esimies-alaissuhteissa sekä arvostuksen kokemusta erityisesti suorituksen 

johtamisen kannalta. Lax toteaa arvostuksen kokemuksen olevan suorassa yhteydessä 

työntekijöiden työsuoritukseen ja työhön sitoutumiseen sekä laajemmin myös 

työhyvinvointiin. Arvostuksen osoittaminen esimies-alaissuhteessa näkyy muun muassa 

tunnustuksena, myönteisenä palautteena, kuuntelemisella sekä läsnäololla. Luottamuksen 

kokemus on myös suorassa yhteydessä arvostuksen kokemuksen syntymiseen, sillä 

työntekijöiden täytyy luottaa oman esimiehensä harkintakykyyn ja päätöksiin. Tutkielmassa 

keskeisimmiksi arvostuksen kokemukseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousevat esimieheltä saatu 

tuki, työn kuormittavuus sekä työn autonomia. Esimiehen rooli on omalla toiminnallaan olla 

arvostuksen antajana ja sen mahdollistajana pyrkien tasa-arvoisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Lax mainitsee, että kun tarkastellaan arvostusta esimies-

 
64 Holkko 2020, 2–3, 22–23, 37–48, 58. 
65 Kahra 2015, 16, 25–26, 30, 36, 39, 44–49, 63–64. 
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alaissuhteessa, esimiehen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi voidaan lukea inhimillisyys, 

harkintakyky ja johdonmukaisuus.66  

Edellä olen esitellyt muutamia arvostusta määrittäviä tutkimuksia sekä erityisesti 

työelämän ja organisaatioiden kontekstiin sijoittuvaa arvostuksen aikaisempaa tutkimusta. 

Arvostusta on tutkittu myös muissa konteksteissa, mutta tämän tutkielman tavoitteen vuoksi 

aikaisempi tutkimus on rajattu juuri työelämää koskevaan arvostuksen tutkimukseen. 

Laadullisin menetelmin tehtyä tutkimusta arvostuksesta on huomattavasti vähemmän kuin 

määrällisesti tehtyä tutkimusta. Samoin ryhmätasolla tehtyä tutkimusta on vähemmän kuin 

yksilötasolla liikkuvia tutkimuksia. Tämä tutkielma pyrkiikin vastaamaan näihin tarpeisiin 

arvostuksen laadullisesta sekä myös ryhmän tason huomioivasta tutkimuksesta. Kuten 

voidaan edellä esiteltyyn kirjallisuuteen viitaten huomata, erityisesti johtaminen on laaja ja 

keskeinen arvostuksen tutkimuksen ulottuvuus, joka liittyy moniin arvostuksen tutkimuksen 

eri näkökulmiin. Siksi johtamisen ulottuvuus on tärkeä tuoda esiin, kun puhutaan arvostuksen 

aikaisemmasta tutkimuksesta erityisesti työelämän kontekstissa, mutta tässä tutkielmassa 

rajaan johtamisen teemat muutoin tutkielman aiheen ulkopuolelle.  

 
66 Lax 2020, 2, 9, 53, 60, 62–63. 
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3. Tutkimuksen toteutus 

3.1. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

Tutkimustehtäväni on tarkastella arvostusta työyhteisössä. Tutkielman kiinnostuksen 

keskiössä ovat arvostuksen kokemus sekä arvostuksen koetut vaikutukset työyhteisössä 

etenkin psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisilla tavoilla arvostusta annetaan ja vastaanotetaan sekä miten arvostuksen 

koetaan näyttäytyvän työyhteisössä? 

2. Millaisia vaikutuksia arvostuksesta koetaan seuraavan psykologisen turvallisuuden 

näkökulmasta?  

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Valitsin laadullisen 

tutkimusmenetelmän tähän tutkimukseen, sillä laadullinen tutkimusmenetelmä on prosessi, 

jolla pystytään selittämään ja ymmärtämään yksilöiden sekä yhteisöjen kokemuksia, 

kommunikointia ja vuorovaikutusta.67 Laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan esimerkiksi 

kokemuksia ja vuorovaikutusta ensisijaisesti niiden luontaisessa kontekstissa, korostaen 

tutkittavan ilmiön tai asian erityispiirteitä.68 Tästä syystä olen myös valinnut käyttää kokemus 

-termiä tutkimuskysymysten muotoilussa, sillä yksilölliset sekä yhteisölliset kokemukset ovat 

keskeinen tulokulma ja kantava voima tässä tutkielmassa. Tutkielmani ei ole tarkoitus olla 

yleistävä kuvaus tutkittavasta kohteesta, vaan tavoitteena on tuoda esiin yhden työyhteisön 

kokemus arvostuksesta. Tarkoituksena ei myöskään ole tutkia arvostuksen esiintymisen 

määrää tai toistuvuutta vaan arvostuksen kokemusta ja sen koettuja vaikutuksia.  

Psykologinen turvallisuus toimi käyttämässäni aineistossa keskeisenä teemana. 

Psykologinen turvallisuus määriteltiin haastateltaville henkilöille haastattelijan toimesta 

työyhteisön ilmapiiriksi, jossa uskalletaan ottaa sosiaalisia riskejä, eli nostaa esiin esimerkiksi 

ongelmia tai uusia ideoita, vaikka se ei olisi sosiaalisesti suotavaa tai muiden antamasta 

hyväksynnästä ei olisi varmuutta. Haastatteluissa arvostusta käsittelevissä kysymyksissä 

psykologista turvallisuutta ja arvostusta ei kuitenkaan suoraan linkitetty keskenään vaan 

mahdolliset teemojen väliset linkkaukset tai syy-seuraussuhteet ovat vastaajien tekemiä tai 

vastaavasti tutkijan itsensä tekemiä tulkintoja hyvin keskenään lomittaisista ilmiöistä. 

Psykologisen turvallisuuden käsitettä siis käytettiin haastattelutilanteessa, mutta tätä 

 
67 Flick 2017, 5; Kiviniemi 2018. 
68 Flick 2017, 5. 
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tutkielmaa tehdessä on pyritty näkemään psykologinen turvallisuus yhtä määritelmää 

moniulotteisempana ja yksilöllisempänä ilmiönä sekä ymmärtämään arvostus osaksi tätä 

kokonaisuutta. 

Tutkielmassani arvostusta lähestytäänkin sosiaalisen konstruktionismin väljässä 

viitekehyksessä. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan sosiaalinen todellisuus rakentuu 

vuorovaikutuksessa ja yksilön kokema totuus on kulttuurin ja historian muokkaama tapa 

ymmärtää oman aikansa todellisuutta.69 Tällöin vuorovaikutustilanteet, jotka väistämättä 

tapahtuvat kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa, rakentavat yksilöiden omaa 

ymmärrystä tiedosta sekä todellisuudesta ja jotka puolestaan lopulta muodostavat yleisesti 

hyväksyttyjä tapoja todellisuuden ymmärtämiseen.70 Pidän sosiaalisen konstruktionismin 

viitekehyksen arvostuksen käsitteen määrittelyssä kuitenkin väljänä, sillä en lähesty 

tutkimuskysymystäni diskursiivisesti vaan pitäydyn metodisesti realistisen sisällönanalyysin 

näkökulmassa. Sosiaalisen konstruktionismin viitekehys on kuitenkin hedelmällinen 

arvostuksen käsitteen määrittelyssä, sillä se mahdollistaa arvostuksen ymmärtämisen 

konteksti- ja tilannesidonnaisena. Arvostus nähdään emootiona, jolla on tilanneriippuvaisia 

ominaisuuksia.71 Erilaiset sosiaaliset kontekstit vaikuttavat myös siihen, mikä koetaan 

mahdollisesti epäarvostavana ja mikä ei.72 Sosiaalinen konstruktionismi mahdollistaa täten 

myös keskenään erilaiset näkemykset ja kokemukset arvostuksesta, sillä esimerkiksi 

työyhteisössä arvostuksen kokemus tai määritelmä ei välttämättä ole kollektiivinen, jaettu tai 

ennalta määritelty. 

3.2. Tutkimusaineisto ja aineiston kerääminen 

Aineistonani toimii CoHumans Oy:n toteuttaman Psykologinen turva – työyhteisöjen hauras 

supervoima -hankkeen kautta kerätty laadullinen aineisto. Kyseisen hankkeen tavoitteena on 

tutkia psykologisen turvallisuuden rakentumista etätyössä sekä psykologisen turvallisuuden 

ilmenemistä työyhteisössä. CoHumans Oy on yritys, joka kouluttaa organisaatioita ja 

työyhteisöjä tutkimusperustaisesti. Koulutuksia tehdään ja järjestetään siis eritoten 

tutkimuksellisella otteella ja tutkijan roolista käsin. Pääkumppaninani CoHumansilta toimi 

teologian tohtori Jenni Spännäri sekä mukana oli myös eetikko Anna Seppänen. 

Tutkimusjoukkoni koostui CoHumans Oy:n vetämän hankkeen piirissä toteuttaman 

 
69 Burr 2015, 4. 
70 Burr 2015, 4–5. 
71 Adler & Fagley 2005, 81–82. 
72 Miller 2001, 538–539. 
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Inhimillisesti kestävä johtaminen etätyössä -valmennuskokonaisuuden käyneistä Helsingin 

kaupungin työntekijöistä. 

Tutkimukseni aineisto koostuu valmennuskokonaisuuden osana teetetystä online-

kyselylomakkeesta sekä ryhmähaastatteluista. Aineistoni sisältää siis sekä kirjallisia 

lomakkeen kautta tulleita vastauksia että ryhmähaastatteluissa kerättyä haastatteluaineistoa. 

Nämä aineistonkeruun metodit sovittiin yhdessä CoHumansin kanssa ja hyväksytettiin myös 

tutkittavalla työyhteisöllä. Kyselylomake sisälsi useita kysymyksiä valmennuksen teemoihin 

liittyen, mutta lomakkeelle lisättiin tutkielmaani varten yksi kysymys arvostuksesta 

työyhteisössä. Samoin ryhmähaastatteluiden haastattelurunkoon lisättiin kysymyskokonaisuus 

tutkielmani teemasta. Tutkielmaani varten kyselylomakkeelle lisätystä kysymyksestä sekä 

ryhmähaastatteluista kerätty aineisto välitettiin lopulta minulle CoHumansin toimesta.  

Kysely on aineiston keräämisen tapa, jossa tiedonantaja itse täyttää heille annetun 

kyselylomakkeen kun haastattelu puolestaan tarkoittaa tapaa, jossa haastattelija esittää 

kysymykset yleensä suullisesti ja merkitsee tiedonantajan tai tiedonantajien vastukset itselleen 

muistiin. Näiden kahden aineistonkeruu menetelmän merkittävimpänä erona on siis 

tiedonantajien toiminta tiedonkeruuvaiheessa.73  

Tämän tutkielman haastatteluaineiston keräämisen menetelmänä oli ryhmähaastattelu. 

Ryhmähaastattelu on joustava ja vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa ryhmän jäsenet 

vastaavat tutkijan esittämiin kysymyksiin, mutta lisäksi alkavat keskustella keskenään jakaen 

mielipiteitään, näkemyksiään ja tulkintojaan sekä mahdollisesti myös kiistelevät 

tulkinnoista.74 Ryhmässä keskustellessa on kuitenkin myös riski siihen, että välillä omia 

henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä pyritään häivyttämään ja ryhmän sisäisiä 

ristiriitoja peitellään.75 Kokonaisuudessaan ryhmähaastattelun avulla kerätty aineisto antaa 

kuitenkin erilaista tietoa kuin yksilöhaastattelu, sillä kysyttyjä asioita pohditaan ryhmän 

keskuudessa eri tavalla ja eri näkökulmista. Mikäli tarkoituksena on tutkia ihmisten tapaa 

jäsentää ja hahmottaa erilaisia asioita ja merkityksiä, tulee aineiston koostua tutkittavien omin 

sanoin annetuista vastauksista eikä tutkijan itsensä tekemistä rajatuista 

vastausvaihtoehdoista.76 Siksi tässä tutkimuksessa yhdistettiin kaksi aineiston keräämisen 

tapaa, sillä tällä tavoin tiedonantajat voivat sanoittaa tutkittavaa teemaa monipuolisesti omin 

sanoin, sekä kirjallisesti että suullisesti. 

 
73 Tuomi & Sarajärvi 2018, 85. 
74 Alasuutari 2011, 151–152; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85. 
75 Alasuutari 2011, 153. 
76 Alasuutari 2011, 83. 
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Kyselylomakkeen teemakysymyksellä oli tarkoitus taustoittaa laajemmin arvostuksen 

käsitteen ymmärrystä tutkimusjoukon keskuudessa. Kysymys oli: Mitä on arvostus 

työelämässä? Entä erityisesti teidän työyhteisössänne, liittyen esimerkiksi monipaikkaiseen 

työhön? Tavoitteena oli antaa vastaajien sanoittaa arvostusta vapaasti ja sen jälkeen täsmentää 

arvostuksen kokemus ja näkyminen heidän työyhteisöönsä. Kyseisessä työyhteisössä oli 

vastikään siirrytty monipaikkaisen työn malliin ja siitä syystä kysymyksessä on käytetty 

monipaikkaista työtä esimerkkinä. 

Ryhmähaastatteluissa esitetty kysymyskokonaisuus koostui lopulta kolmesta 

kysymyksestä, jotka kaikki tarkastelivat arvostusta eri näkökulmista. Kysymykset olivat: 

Millaisissa tilanteissa koette tai ette koe arvostusta työyhteisössänne? Kuinka arvostus 

näyttäytyy ja miten osoitatte sitä? Millaisia vaikutuksia koette arvostuksella olevan teille sekä 

yksilöinä että työyhteisönä? Ensimmäisen ja toisen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa 

arvostuksen ilmaisun ja osoittamisen tapoja arvostuksen vastaanottamisen sekä arvostuksen 

antamisen näkökulmista. Lisäksi tavoitteena oli tuoda esiin sitä kontekstia, jossa arvostusta 

joko on tai ei ole työyhteisössä. Kahden ensimmäisen haastattelukysymyksen avulla pyrittiin 

saamaan yleistä ja laajaa kuvaa arvostuksen ilmenemisestä ja antamisesta työyhteisössä. 

Kolmas kysymys tarkasteli puolestaan arvostuksen kokemuksen vaikutuksia ja sen 

tarkoituksena oli tuoda esiin mahdollisia vaikutuksia niin yksilö- kuin ryhmätasolla.  

Aineisto on kerätty vuoden 2021 loka -ja marraskuun aikana. En itse osallistunut 

online-kyselyn lähettämiseen enkä ryhmähaastatteluiden tekemiseen vaan ne toteutettiin 

hankkeen tutkimusjohtajan Jenni Spännärin toimesta. Kyselylomake lähetettiin valmennuksen 

osallistujille sähköisesti vastattavaksi ja vastauksia tämän tutkielman teemakysymykseen tuli 

yhteensä viisi kappaletta. Ryhmähaastatteluihin lähetettiin valmennukseen osallistuneiden 

esimiehen toimesta kalenterikutsu. Ryhmähaastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista, 

mutta suositeltavaa. Ryhmähaastatteluja järjestettiin yhteensä kolme. Ensimmäisessä 

ryhmähaastattelussa osallistujia oli viisi, toisessa kolme ja viimeisessä ryhmähaastattelussa 

osallistujia oli neljä. Koko tutkimusjoukko muodostui seitsemästä naisesta ja viidestä 

miehestä. Haastattelut toteutettiin verkossa videopuheluna Zoom-sovelluksella. 

Ryhmähaastattelut olivat kestoltaan noin puolentoista tunnin mittaisia.  

Koska en itse osallistunut ryhmähaastattelutilanteeseen, keskustelin haastattelut 

toteuttaneen hankkeen tutkimusjohtajan teologian tohtori Jenni Spännärin kanssa 

ryhmähaastatteluiden toteutuksesta sekä haastattelutilanteista. Kysymykset arvostuksesta 

työelämässä esitettiin jokaisessa ryhmähaastattelussa hieman eri kohdissa ja hieman eri 

järjestyksessä. Spännärin mukaan tutkimusjoukko oli moniääninen sekä keskusteleva ja 
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keskustelu ryhmissä oli melko tasapainoista. Haastatteluja läpikäydessäni havaitsin itse, että 

keskustelu vaikutti tasapainoiselta, mutta luontaisesti toiset olivat keskustelussa aktiivisempia 

kuin toiset. Myös vastausten laajuudessa ja tyyleissä oli eroja haastateltavien välillä. Osa 

haastateltavista käytti esimerkiksi huumoria tai sarkasmia asioiden esiin tuomisessa.  

Kaikki haastateltavat osallistuivat keskusteluun, mutta antoivat myös tarvittaessa 

muille tilaa puhua. Haastattelutilanteissa oli havaittavissa myös uskallus erimielisyyteen. 

Ryhmähaastattelutilanteiden avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin vaikutti todennäköisesti 

osaltaan myös se, että haastattelija oli haastateltaville entuudestaan tuttu jo aikaisemmin 

toteutetun valmennuskokonaisuuden vuoksi. Ryhmähaastattelu aineistonkeruun muotona 

toimi hyvin tämän tutkielman aiheen kannalta, sillä arvostus on itsessään jo vuorovaikutteinen 

ilmiö. Arvostuksen ulottuvuudet ja kokemuksellisuus nousivat hyvin moninaisina esiin 

yhteisen keskustelun myötä. Ryhmässä keskustelu selkeästi rikasti monien haastateltavien 

vastauksia ja tarjosi mahdollisuuden jakaa kokemuksia, joita ei arjen työelämässä muuten 

tulisi jaettua. Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä toimi erityisen hyvin siinä, kun 

haluttiin saada tietoa arvostuksen näkymisestä myös muilla kuin yksilön tasolla sekä 

ymmärtää yksilön kokemuksen vaikutuksia työyhteisön tasoon. Ryhmähaastattelu siis 

mahdollisti sellaistenkin kokemusten esiin nousemisen ja sanoittamisen, jotka eivät 

välttämättä olisi tulleet ilmi yksilöhaastattelussa tai ilman yhteistä keskustelua kollegoiden 

kanssa.  

3.3. Aineiston analyysi 

Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysin avulla laajasta ilmiöstä pystytään muodostamaan tiivistetty ja selkeässä 

muodossa oleva kuvaus. Kerätty aineisto on saatu järjesteltyä uudelleen kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota ja lopulta aineistosta saadaan tehtyä johtopäätöksiä.77 

Sisällönanalyysin keinoin voidaan tutkia muun muassa inhimillistä vuorovaikutusta sekä 

kuvata ihmisten kokemuksia ja käsityksiä78 esimerkiksi arvostuksesta. Aineistolähtöisyys 

puolestaan mahdollistaa tutkittavien ymmärtämisen heidän omasta näkökulmastaan ja 

merkityksistään käsin, sillä käsitykset ja käsitteet tutkittavasta ilmiöstä pyritään 

muodostamaan ja kokoamaan suoraan tutkimusaineiston pohjalta ilman aikaisempien 

havaintojen, tietojen ja teorioiden vaikutusta analyysiin.79 Aineistolähtöisyys antaa tässä 

 
77 Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 122. 
78 Eskola 2018; Tuomi & Sarajärvi 2018, 20. 
79 Eskola 2018; Tuomi & Sarajärvi 2018, 108, 127. 
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tutkimuksessa tutkittaville todellisen mahdollisuuden kertoa heidän näkemyksensä ja 

kokemuksensa arvostuksesta työyhteisössään. 

Analyysin apuna käytettiin Atlas.ti ohjelmaa. Ohjelmien avulla pystytään 

tarkastelemaan monella tavalla rakentuneita aineistoja sekä järjestelemään, valitsemaan ja 

merkitsemään aineistoa tutkimuskysymyksen kannalta keskeisten asioiden löytämiseksi.80 

Tämä on keskeinen hyöty analyysin tekemisessä, sillä tutkimusaineistoni koostuu kahdella eri 

tavalla kerätystä aineistosta. Ohjelman avulla pystyn yhdistämään sekä lomakkeen kautta 

kerätyn aineiston että ryhmähaastatteluista kerätyn aineiston yhdeksi analysoitavaksi 

kokonaisuudeksi. Ohjelma toimii siis hyvänä apuvälineenä tutkimusaineiston analyysissä.  

Sain tutkimusaineistoni ryhmähaastatteluiden osuuden valmiiksi litteroituna, eli aloitin 

analyysin valmiiden tekstiaineistojen läpikäymisellä ja peruskoodauksella. 

Peruskoodauksessa aineistoa ei vielä karsita vaan sitä järjestellään uudelleen 

tutkimuskysymysten ohjaamana ja aineistossa havaittujen yhdistävien teemojen mukaisesti.81 

Tässä vaiheessa aineisto myös anonymisoitiin ja yksilöivät tiedot poistettiin, jotta aineistossa 

kuvatut tilanteet, henkilöt tai organisaatiot eivät ole tunnistettavissa. Jokaiselle haastatellulle 

annettiin tässä vaiheessa koodit yhdestä kahteentoista. Esimerkiksi koodi P1 tarkoittaa P= 

puhuja 1= puhujan numero. Jo peruskoodaus vaiheessa tapahtuu alustavaa aineiston 

analysointia sekä ensimmäisiä havaintoja ja poimintoja tutkimuskysymyksiin. Nämä 

ensimmäiset havainnot ja ajatukset merkitsin jo peruskoodauksen yhteydessä ylös 

muistiinpanoihin helpottamaan analyysin etenemistä ja aineiston käsittelyä seuraavissa 

vaiheissa. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista tulee sisällönanalyysissa määrittää 

tutkimuksen analyysiyksikkö.82 Analyysiyksikkö määritetään tutkimustehtävän sekä 

tutkimuskysymysten ohjaamana. Analyysiyksikkönä tässä tutkielmassa  

toimii arvostukseen, sen kokemukseen ja mahdollisiin vaikutuksiin liittyvä asiakokonaisuus. 

Aineiston peruskoodauksen jälkeen aineistosta karsittiin tutkimuskysymysten kannalta 

epäoleellinen sisältö pois. Pelkistettyä aineistoa ryhmiteltiin edelleen tutkimuskysymysten 

ohjaamien teemojen mukaisesti arvostuksen kokemiseen ja ilmaisuun (ryhmä 1) sekä 

arvostuksen koettuihin vaikutuksiin psykologisen turvallisuuden näkökulmasta (ryhmä 2). 

Aineiston ryhmittely kahden teeman alle oli osittain haastavaa teemojen päällekkäisyyden ja 

moniulotteisuuden vuoksi. Erityisesti jouduin pohtimaan arvostuksen kokemuksen ja koetun 

vaikutuksen välistä dynamiikkaa ja sitä, kuinka vastaajat itse jäsentävät niitä ja niiden välistä 

 
80 Laajalahti & Herkama 2018. 
81 Eskola 2018. 
82 Tuomi & Sarajärvi 2018, 108, 122. 
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suhdetta. Aina ei ollut helppo tunnistaa puhuuko vastaaja arvostuksen ilmenemisen muodoista 

vaiko arvostuksen kokemuksen vaikutuksesta vai mahdollisesti lomittaisesti molemmista. 

Jouduin siis tekemään tietoisia rajauksia ja valitsemaan, minkä vastauksen sijoitan mihinkin 

ryhmään sekä pohtimaan, mistä vastaaja todella puhuu kyseisessä lainauksessa. 

Ryhmittelyn jälkeen muodostuneiden kahden ryhmän sisällä olevista pelkistetyistä 

ilmauksista muodostettiin ryhmän sisälle alaluokkia samankaltaisuuksien mukaan. 

Luokittelun seurauksena aineisto tiivistyy entisestään, koska yksittäisiä tekijöitä ja ilmauksia 

sisällytetään ja tiivistetään yksittäisiin käsitteisiin. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja luoda 

alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Ryhmä 1 alaluokiksi muodostuivat kohtaaminen ja 

ajan antaminen, myötätunto, kuunteleminen, positiivinen palaute ja huomioiminen, aitous, 

tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, toiminnan jatkuvuus ja systemaattisuus, tavoitteisiin 

pääseminen ja itsearvostus, palkitseminen tehdystä työstä, luottamus ammattitaitoon sekä 

työyhteisön osoittama tuki. Ryhmä 2 alaluokiksi puolestaan muodostuivat rohkeus 

avoimuuteen ja aitouteen, vuorovaikutuksen laatu, erilaisuuden arvostaminen, lupa 

epäonnistua, tuottavuus ja luovuus, työhön sitoutuminen sekä motivaatio.  

Luokittelua jatkettiin näiden kahden ryhmän sisällä siten, että syntyneitä alaluokkia 

yhdistelemällä saatiin tutkittavaa ilmiötä kuvaavia pääluokkia. 83 Pääluokkia muodostui 

lopulta molempiin ryhmiin kaksi. Ryhmässä 1 pääluokat olivat 1) Inhimillinen ja kunnioittava 

kohtelu sekä 2) Työn kautta ilmenevä arvostus. Ryhmässä 2 pääluokiksi muodostuivat 1) 

Luottamus työyhteisöön ja organisaatioon sekä 2) Yhteisöllisyys. Pääluokista saatiin lopulta 

kaksi yhdistävää luokkaa, jotka nimesin suoraan alussa muodostuneen kahden ryhmän 

mukaisesti 1) Arvostuksen kokemus 2) Arvostuksen koetut vaikutukset psykologisen 

turvallisuuden näkökulmasta. Alla olevassa taulukossa 1 on esitelty analyysin tarkempi 

rakenne sekä syntyneet luokat. 

  

 
83 Eskola 2018; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–127. 
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Taulukko 1 

 

3.4. Eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on oleellista, että tutkimuksen vaiheet sekä käytetyt 

menetelmät pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti. Tätä 

tutkielmaa tehdessä olen kaikissa vaiheissa pyrkinyt toimimaan hyvän tieteellisen käytännön 

mukaisesti ja huomioimaan tutkimuseettiset kysymykset sekä periaatteet. Laadullisen 

tutkimuksen eettisyyteen kuuluu keskeisesti tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä 

yksityisyydensuoja. Tähän tutkimukseen osallistuneita tiedotettiin siitä, mikä tutkimuksen 

tarkoituksena on, mihin tarkoitukseen heistä kerättyä tietoa tullaan käyttämään ja kuinka sitä 

tullaan käsittelemään. Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta kerrottiin ja 
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tutkittavilla oli mahdollisuus missä tahansa vaiheessa keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen. Litteroitu haastatteluaineisto anonymisoitiin. Tällöin haastateltavia tai heidän 

kuvailemiaan muita henkilöitä tai tilanteita ei ole mahdollista tunnistaa ja yksityisyydensuoja 

säilyy. Kaikille haastateltaville annettiin koodit, joita käytettiin apuna haastatteluaineiston 

raportoinnissa. Kerätyt tekstivastaukset puolestaan kirjoitettiin anonyymeina, joten 

tunnistamismahdollisuutta ei ole. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkimustulokset raportoidaan ja kirjataan 

mahdollisimman totuudenmukaisesti ja luotettavasti.84 Tutkijalla on oikeus ja valta määritellä 

tutkimuskysymykset, ohjata aineistonkeruun yhteydessä olevaa mahdollista vuorovaikutusta 

sekä kirjoittaa tulokset itse, mutta siitä huolimatta tutkijalla ei ole mahdollisuutta ilmaista 

omia mielipiteitään suoraan tai toimia ajatustensa ja tuntemustensa osalta täysin rehellisesti.85 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisääkin osaltaan se, että en ole itse valinnut 

tutkimusjoukkoa tai toteuttanut ryhmähaastatteluja. Tällöin en ole tutkijana luonut 

minkäänlaisia ennakkokäsityksiä tutkimusjoukosta tai pyrkinyt tiedostamattakaan 

motivoimaan tai ohjailemaan kerätyn aineiston sisältöä. Ryhmähaastattelut toteutti 

tutkimusjoukolle entuudestaan tuttu haastattelija, mikä auttaa luottamuksen ja turvallisen 

ilmapiirin rakentumiseen haastattelutilanteessa, jolloin haastateltavat ovat voineet 

todennäköisesti puhua avoimesti. 

Turvallisesta ilmapiiristä huolimatta keskustelu on harvoin täysin avointa 

vuorovaikutusta, missä osapuolet voisivat ymmärtää toistensa sanat sellaisena kuin toinen 

ihminen ne on tarkoittanut kuultavaksi. Tästä syystä väärien päätelmien ja tulkintojen 

tekemisen riski kasvaa.86 En myöskään päässyt ryhmähaastatteluissa kysymään mahdollisia 

tarkentavia kysymyksiä, joilla olisi voitu osaltaan pienentää väärinymmärryksen tai väärän 

tulkinnan mahdollisuutta. Tutkijana minun on tiedostettava, että koska en osallistunut 

ryhmähaastatteluiden tekemiseen enkä nähnyt haastattelutilanteita käytännössä, perustuvat 

tässä tutkielmassa ryhmähaastatteluiden aineistosta tekemäni havainnot, sekä myös 

tekstivastausten havainnot, täysin omaan tulkintaani tekstimuotoisesta aineistosta. Olen 

pyrkinyt esittämään aineistosta tekemäni tulkinnat ja havainnot mahdollisimman aidosti ja 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kokemuksia kunnioittaen. 

 
84 Tuomi & Sarajärvi 2018, 151. 
85 Kuula 2011. 
86 Hirsjärvi & Hurme 1988, 48–49. 
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Tutkijan tulee käydä henkilökohtaista eettistä pohdintaa, miksi hän haluaa tutkia 

tiettyä aihetta ja mikä on hänen suhteensa tutkittavaan aiheeseen.87 Tämän tutkielman aihe ja 

kiinnostus arvostuksesta työelämässä nousee laajemmasta mielenkiinnostani työhyvinvointia 

ja sen kehittämistä kohtaan. Mielenkiinto työhyvinvointiin ja sen ulottuvuuksiin on herännyt 

työelämässä saatujen aitojen henkilökohtaisten, niin positiivisten kuin negatiivisten, 

kokemusten kautta. Aiheen suurina taustavaikuttimina toimivat erityisesti tutkielmani ohjaaja 

Anne Birgitta Pessi sekä CoHumans Oy:n vetämän hankkeen tutkimusjohtaja Jenni Spännäri, 

jotka keskustellessamme tutkielmani eri aihevaihtoehdoista ehdottivat arvostuksen teemaa. 

Lisäksi omat kokemukseni arvostuksen näkymisestä tai puuttumisesta työelämässä, loivat 

lisää motivaatiota tätä teemaa kohtaan. En halunnut, että omat kokemukseni tai ennakko-

oletukseni arvostuksesta ohjaisivat liikaa tätä tutkimusta, joten pyrin mahdollisimman 

tasapuolisesti huomioimaan arvostuksen eri ulottuvuuksia ja seurauksia niin kokijan kuin 

vastaanottajan näkökulmista sekä yksilön että ryhmän tasoilla. 

On huomioitava, että tämä tutkimus ei ole kattava tai yleistävä kuvaus arvostuksesta 

työelämässä vaan yhden työyhteisön kuvaus koetusta arvostuksesta ja sen seurauksista. 

Arvostus työelämässä ja työyhteisöissä on paljon moninaisempi ilmiö kuin mitä tämän 

tutkielman laajuudessa pystytään kuvaamaan. Tämä tutkielma voi kuitenkin auttaa 

ymmärtämään arvostusta ja sen seurauksia työelämän kontekstissa sekä innoittaa mahdollisia 

jatkotutkimuksia.  

 
87 Tuomi & Sarajärvi 2018, 160–164. 
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4. Arvostuksen yksilöllinen kokemus 

4.1. Ihminen ihmiselle 

Kohtaaminen ja ajan antaminen 

Aineistossa erityisen keskeisessä roolissa arvostuksen kokemuksesta keskusteltaessa olivat 

kohtaaminen sekä ajan antaminen. Kohtaamisen merkityksellisyys nousi esiin molemmissa 

aineistoissa, sekä ryhmähaastatteluissa että tekstivastauksissa. Kokemus kohdatuksi 

tulemisesta syntyi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa molemmat osapuolet antoivat omaa 

aikaansa toiselle. Yhdessä tekstivastauksessa oli kerrottu arvostuksen olevan sitä, että ”tulee 

kohdatuksi ja nähdyksi yksilönä”. Kohtaamiseen liittyi kokemus inhimillisyydestä ja 

läsnäolosta, jossa molemmilla osapuolilla on pyrkimys ymmärtää toisen yksilöllistä 

näkökulmaa. Läsnäoloon liittyi kokemus kohtaamisen aitoudesta ja mahdollisuudesta 

keskustella avoimesti mistä tahansa, myös työn ulkopuolisista asioista.  

No ehkä mulla jäi se, että kuinka tärkeää on jokainen hetki ja ihmisen kohtaaminen, että semmosissa 

tilanteissa ei ole paljon arvoa, jos ikään kuin olet läsnä mutta sä et oikeasti ole läsnä, jos sä toimit 

esihenkilön roolissa. (P10) 

 
Jotenkin koko ajan pitää olla auki ja lähes vereslihalla voidakseen kohdata, joka ei todella sekään oo 

mitenkään miellyttävää. Mielellään lasken kyynisyyden varjon päälleni joka kerta, et ei tarvii aina olla 

auki ja kohdata kaikkee. Mut se välittäminen ei oikein oo muuten mahollista ku sillä auki olemisella --. 

(P8) 

 

Työelämän hektisyys ja jatkuvat aikataulupaineet toivat oman haasteensa kohtaamiselle eikä 

kohtaamiselle tuntunut aina löytyvän tarpeeksi aikaa. Kohtaamisen merkityksellisyys ja 

tärkeys tunnistettiin, mutta kiire ja ajan puute olivat konkreettisia esteitä sen toteutumiselle. 

Kohtaamista vaikeutti myös etätyön lisääntyminen ja sen vuoksi sosiaalisten 

vuorovaikutustilanteiden radikaali vähentyminen tavallisessa työarjessa. Tämän vuoksi syntyi 

dilemma siitä, onko parempi kohdata ihmisiä nopeasti vai olla kohtaamatta ollenkaan, jos 

aikaa kiireettömään ja läsnä olevaan kohtaamiseen ei ole.  

Sosiaaliselle vuorovaikutukselle olisi erityisesti esihenkilöiden näkökulmasta haluttu 

antaa enemmän aikaa, jotta kohtaaminen ja arvostuksen osoittaminen olisi ollut mahdollista. 

Käytännön toteutus koettiin kuitenkin haastavana. Haastateltavista kaksi painottivat oman 

aktiivisuuden ja aloitteellisuuden merkitystä kohtaamistilanteissa erityisesti etätyöaikana. 

Kohtaamisia syntyy, kun kyselee ja on aktiivisesti kiinnostunut muiden asioista ja tilanteista. 

Haastateltavista P7 korosti kohtaamisen positiivisia vaikutuksia haastavan ajan keskellä 

elämisessä ja selviytymisessä. Hänen mielestään ihmisten kohtaamiseen pitäisi pandemian 

keskellä panostaa entisestään, sillä kohtaaminen on avain haasteista selviytymisessä.  
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-- me yritetään tehdä liikaa ja sit se kalenteri on niin täynnä, että semmonen arvostuksen antaminenkin 

vaatii aikaa ja läsnäoloo ja rauhottumista ja kuuntelemista ja jos siihen ei oikeesti oo aikaa ni sit se on 

vähän haastavampaa. (P5) 

 
-- sä et kiireellä kohtaa ketään oikein inhimillisesti. Niin siihen jotenkin linkittyy se läsnäolo ja rauha ja 

aika, niin siinä tuli ehkä vähän semmosta ristipainettakin just sen että lähtökohtaisesti juuri hyväksyy sen 

ajattelun, mutta se että miten sen käytännössä pystyy toteuttamaan, että löytää rauhan ja ajan aina, kun 

kohtaa porukoita ja juurikin etänä kohtaaminenkin, kun se on kuitenkin pikkasen eri tyyppistä sitten kun 

livenä kohtaaminen -- että se aika siihen kiireettömyyteen, jotta voi aidosti kohdata, kun sittenhän se on 

kuitenkin kun sä esität kysymyksiä, niin ajatuksia tulee paljon ja muita, niin sulla pitää olla aika varattuna 

myös siihen keskusteluun. -- Niin tavallaan se aikapaine ja se, että miten se jokainen hetki, joka ollaan 

työntekijöiden kanssa, että kuinka arvokas se on ja miten sen sitten osaa käyttää oikealla tavalla. (P10) 

Myötätunto kohtaamisessa 

Kohdatuksi tulemisen kokemukseen vaikuttivat myötätunto ja kyky samaistua toisen ihmisen 

tilanteeseen. Kohtaamistilanteen haluttiin olevan vuorovaikutteinen ja perustuvan dialogiin, 

jossa molemmat osapuolet olivat keskenään tasavertaisia keskustelukumppaneita. Myötätunto 

liitettiin erityisesti osaksi laadukasta ja turvallista vuorovaikutusta. Erityisen hyödyllisenä 

myötätunto koettiin esihenkilöiden näkökulmasta, sillä myötätunto toimi työkaluna 

onnistuneissa kohtaamisissa alaisten kanssa sekä hyvän organisaatiokuvan luomisessa. 

Myötätunnon kokemukset työpaikalla vaikuttavat työntekijöiden kokemukseen omasta itsestä, 

työkavereista sekä työpaikan yleisestä ilmapiiristä.88 Myötätunnon osoittaminen koettiin 

osoituksena arvostuksesta, empatiasta ja ymmärryksestä toisen yksilön tilannetta tai ajatuksia 

kohtaan.  

Mutta tässä on empatia mainittu, myötäeläminen mainittiin, niin kyllähän se aika vahvasti on sitä, että 

pitää pystyä sopeutumaan erilaisiin tai myötäelämään tai kokemaan jotenkin erilaisia elämäntilanteita, 

että se on minusta aika iso haaste tavallaan myös johtajalle tai esihenkilölle, että pystyy ikään kuin 

asettumaan aika monen ihmisen kenkiin aina tai pyrkiä siihen --. (P12) 

 

Useampi haastateltava korosti myötätunnon merkitystä tilanteissa, joissa omat taidot tai 

osaaminen muuten loppuivat kesken. Tällöin myötätunto lisäsi kohtaamisen inhimillisyyttä ja 

vähensi riittämättömyyden tunnetta. Toisen tilanteeseen samastuminen myös helpottui 

myötätunnon avulla. Toisaalta haastateltavista kolme tunnisti myötätunnon mahdolliset 

sudenkuopat ja riskin myötätuntouupumukseen. Keskeistä haastateltavan P7 mukaan oli 

ymmärtää, että myötätunto ei tarkoita vaikeiden asioiden välttelyä tai pehmittämistä, vaan 

sitä, että hankalatkin tilanteet ja asiat kohdataan inhimillisesti ja ymmärtävästi. Myös 

haastateltava P12 kertoi, että toisen ihmisen tunnetilaan ei saanut lähteä liiaksi mukaan tai 

langeta yhdessä voivottelemaan tilanteen kurjuutta. 

 
88 Lilius et al. 2008, 193, 210. 
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Että sun pitää jossain määrin kuitenkin, jos ajatellaan dialogitilannetta vaikka, kahdenkeskinen tai 

ryhmässäkin, niin pitää syntyä tunne, että vastapuoli ymmärtää miltä minusta tuntuu tai että missä 

tilanteessa minä olen. Se on osa sitä arvostusta, tietenkään se ei välttämättä ole aina kaikille luontaista, 

eikä se sais olla liian syvääkään, et pystyy handlaaman ne ihmisten erilaiset tilanteet menemättä ihan  

tiloihin tai fiiliksiin jostain jutusta. Mut se vaatii aikaa, useinmitenhän se vaatii aikaa siinäkin mielessä, 

että parhaiten sä osoitat sen myötätunnon kertomalla vaikka vertaiskokemuksen omasta elämästä, et kyl 

se vaatii vuorovaikutteisuutta eikä vaan niin et check mä kuuntelin mitä sulla oli. (P12) 

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen 

Kohtaamisen kokemukseen liittyi kokemus kuulluksi tulemisesta. Kuunteleminen koettiin 

haastateltavien kesken suorana arvostuksen osoituksena. Kahdessa tekstivastauksessa oli 

myös mainittu kuunteleminen arvostuksen osoittamisena. Erityisesti esihenkilön roolista käsin 

haluttiin, että alaiset kokisivat tulevansa kuulluiksi. Esihenkilön rooli kuuntelijana on 

merkittävä, sillä organisaation kaikilla tasoilla läsnä olevan ja aidon kuuntelemisen on 

havaittu lisäävän kokemuksia esihenkilön antamasta tuesta sekä nostavan luottamusta ja 

työntekijöiden sisäistä motivaatiota.89 Kuunteleminen ja kohtaaminen erityisesti sellaisissakin 

tilanteissa, joissa asia ei varsinaisesti koskenut kuulijaa itseään tai syvempää ymmärrystä 

kyseisestä asiasta ei ollut, koettiin tärkeäksi. Haastateltava P7 kertoi, että juttelee mielellään 

kaikkien kollegoiden kanssa mistä tahansa asioista, mutta pyrkii samalla välttämään 

ohijohtamista, jotta ei astuisi kenenkään varpaille. Haastateltava koki osoittavansa arvostusta 

kuuntelemalla ja kohtaamalla tilanteessa, jossa ei varsinaisesti voinut muuten tehdä asialle 

mitään. Keskeistä oli mahdollistaa toiselle ihmiselle hetki, jolloin hän voi halutessaan purkaa 

mieltään ja puhua mistä tahansa aiheista. 

Mä voin soittaa ja kysyä, että onks teillä joku ongelma, et nyt näyttää siltä et teillä, niinkun... Tää haittaa 

tätä meidän muiden toimintaa. Ja sit vastaa jos haluat. Aika monesti ihmiset haluaa näköjään vastata. Et 

enhän mä sille pysty mitään tekee, mut tuntuu että vaikka sä oot kuinka iso johtaja, niin sua helpottaa se 

et joku kysyy että onks tässä nyt joku ongelma ja se saa siitä jutella jonkun kans. Ihmisiähän me ollaan 

kaikki, joka ikinen. (P7) 

 

Kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen liittyi vahvasti myös tunne siitä, että saa sanoa 

sanottavansa loppuun ja muut haluavat aidosti kuulla. Pelkkä kuulluksi tuleminen loi 

kokemuksen arvostuksesta, vaikka kyseisen näkökulman tai ehdotuksen mukaan ei lopulta 

olisikaan koskaan toimittu. Vuorovaikutuksessa yksilöt hakevat muiden hyväksyntää ja 

arvostusta toiminnalleen ja ajattelulleen.90 Tilan ja ajan antaminen asioiden sanomiselle sekä 

loppuun asti kuuntelemiselle mahdollistivat arvostuksen ja hyväksynnän kokemuksen 

syntymisen.  

 
89 Stine et al. 1995. 
90 Kemppainen 2012. 
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Onks se (arvostus) sitä, et saa sanoo sanottavansa loppuun ja tietää et muut haluaa oikeesti kuulla mitä 

sulla on sanottavaa, vaikka sen mukaan ei koskaan mentäis? Oisko se yksinkertaisimmillaan jotain 

tällasta? (P8) 

Positiivinen palaute ja kokemus aitoudesta 

Monet haastateltavat korostivat arvostuksen osoittamista rakentavan ja positiivisen palautteen 

muodossa sekä kehujen ja kiitosten antamisena. Positiivisen palautteen kautta annettavaa 

yksilöllistä huomiointia ja tunnustamista käytetään eräänlaisena palkintona onnistuneesta 

suorituksesta.91 Sanallinen arvostaminen onkin Whiten mukaan yksi suosituimmista 

arvostuksen osoittamisen muodoista.92 Kaksi haastateltavista kertoi, että heidän toimialallaan 

yleisesti kiitetään ja annetaan positiivista palautetta matalalla kynnyksellä. Positiivisen 

palautteen antamisen yhdeksi haasteeksi nousi kuitenkin lisääntynyt etätyö. Tästä johtuen 

palautetta pyrittiin antamaan viestien välityksellä, mikäli kehujen antamiselle kasvokkain ei 

ollut mahdollisuutta.  

Kehujen tai kiitoksen välittämisen tapaa tärkeämpänä koettiin huomioiminen itsessään 

eli se, että palaute kerrottiin ja palautteen antamiselle otettiin aikaa. Haastateltavista P5 kertoi 

positiivisen palautteen antamisen tärkeäksi mutta itselleen haastavaksi, sillä kehujen 

antaminen ei tuntunut tavallisessa päivittäisessä vuorovaikutuksessa luontevalta. 

Haastateltava oli kuitenkin pyrkinyt välittämään positiivista palautetta kahdenvälisillä 

keskusteluilla ja pyrkinyt muistamaan positiivisen palautteen antamisen. 

Toki mä yritän aika paljo Teamsia käyttää hyödykseni siihen, et kiittää nois palavereis jos joku on tehny 

alotteita tai jonku tärkeen työn, hyvän työn ja sitte laittaa ihan viestiä, aika paljon tulee laitettuu Teams-

viestiä ku ei kerran näe ihmisiä muuta ku Teamsilla tai ainakin näin ollu aikasemmin ni aika paljon 

Teams-viestejä tulee laitettua. Lyhyitäkin viestejä missä ihmisiä kiittää sitte niiden tekemästä työstä kun 

ei pääse oikein kiittämään face to face. (P2) 

 

Muutkin haastateltavat tunnistivat saman hankaluuden sekä kehujen antamisessa että niiden 

vastaanottamisessa. Kehujen vastaanottaminen oli hankalaa erityisesti, jos työntekijä itse ei 

kokenut aihetta kiitokseen. Suurten onnistumisten äärellä positiivinen palaute koettiin 

kuitenkin aiheellisiksi ja kehuja jopa odotettiin. Kiitosten ja kehujen antamiseen haluttiin 

kiinnittää enemmän huomiota ja samalla muistaa opetella ottamaan niitä myös vastaan. Sen 

lisäksi tasapainottelun palautteen antamisen ja vastaanottamisen yksilöllisten mieltymysten 

välillä koettiin vaativan taitoa lukea erilaisia tilanteita ja ihmisiä. 

Me suomalaiset ei olla mitenkään taitavimpia kai siinä, et me muistetaan kiittää ja ottaa kiitosta vastaan. 

Eli se arvostus myöskin siinä, et muistetaan antaa sitä rakentavaa palautetta ja kiittää ja tuoda esille hyvin 

se, et miten henkilö on onnistunut siinä työssään. (P1) 

 
91 Nelson et al. 2019, 311. 
92 White 2016, 21. 
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Ja se, että sellanen just joku asiantuntija saattaa sanoo, et no siis täähän on vaan ihan mun arkityötä ja 

tätähän mä teen joka päivä, et ei tää nyt oo mikään erityisen kiitettävä juttu. Mut sit ku siä onnistutaan 

oikeesti ni kyl he sit haluu sen, et siit keskustellaan ai se sanotaan ääneen, et vitsi, oli aika kova juttu 

muute. [naurahtaa] Ja ihmiset on kans erilaisia, jotkuthan janoo sitä kiitosta joka päivä koko ajan mut sit 

on sellasia jotka, heiän omanarvontuntonsa tietää kyllä, et koska minä olen hyvä mut sit ku oikeesti 

onnistutaan ni sit he haluaa sen. (P3) 

 

Positiivisen palautteen antamisen koettiin jäävän ensisijaisesti esihenkilöiden vastuulle. 

Haastateltava P5 koki kiitoksen jäävän helposti vain organisaation ylimmille tasoille ja 

ohittavan käytännön työtä tehneet asiantuntijat. Esihenkilöiden vastuun kehujen välittäjinä 

koettiin kasvavan entisestään etätyöhön siirtymisen myötä, sillä mahdollinen satunnainen 

vuorovaikutus organisaation muiden johtohenkilöiden kanssa väheni tai loppui kokonaan.  

Arvostuksen osoittajalla oli suuri rooli arvostuksen kokemuksen syntymiseen ja 

erityisesti arvostuksen aitouden ja uskottavuuden määrittämiseen. Arvostus koettiin aitona ja 

merkityksellisenä, kun sitä osoitettiin joko korkeammalta taholta tai sellaisen tahon toimesta, 

jonka ajateltiin todella ymmärtävän arvostuksen saajan työn sisältöjä. Esihenkilön rooli 

kiitoksen välittäjänä nähtiin erityisen keskeisenä, sillä heidän odotettiin lähtökohtaisesti 

tietävän alaistensa työn sisällöt ja siksi osoitettua arvostusta pidettiin aitona. Esihenkilö tiesi 

mistä ja keitä hän todellisuudessa kiitti ja missä oli oikeasti onnistuttu. Esihenkilön kautta 

positiivisen palautteen koettiin saavuttavan lopulta oikeat henkilöt.  

Silleen asiantuntijayhteisöä vetäessä niin monesti tilanne on sellanen, että oikeestaan ne asiantuntijat saa 

usein parhaan palautteen sit kuitenkin esihenkilöiltään koska ne on usein siinä välissä jotka tuottaa paljon 

hyvää palvelua mut se kiitos menee usein ohi. Se menee sinne substanssiin tai sitte päälliköt taputtelee 

toisiaan, et olipas hyvin tehty. Se usein ohittaa asiantuntijan, et kyl siihen jää se esihenkilö joka sitte 

muistaa, että oikeestaan te teitte tän ja tää meni tosi hienosti. (P5) 

 
Tätä pitäs vähän miettii miten sitä sanottas vähän paremmin mut mul on itselläni monta semmost keissii 

just tos mielessä, et kyllä asiantuntija on aika ainaki tässä työyhteisössä ni asiantuntijat kyllä on oman 

arvon tuntoisia, sanotaan näin, et he on ammattilaisia ja tietä sen oman arvonsa mutta se, että kuka 

arvostaa ni se pitää olla semmonen joka  ymmärtää sitä hänen tekemää työtä ja sitte se palaute sieltä 

ydinpalveluista, niin se kyllä koetaan  palkitsevaksi. (P3) 

 

Haastateltavista kaksi ei kuitenkaan kokenut positiivista palautetta tai kehuja tärkeiksi tai 

erityisen arvostaviksi. P7 koki kehumisen täysin turhana eikä sillä ollut hänelle minkäänlaista 

henkilökohtaista merkitystä, kun P8 puolestaan koki kehut ja kiitokset lähtökohtaisesti 

positiivisina, mutta varsinaista tarvetta niille hän ei omalla kohdallaan nähnyt. Kokemukseen 

kehumisen turhuudesta liittyivät aiemmat työelämän tapahtumat ja kokemukset kehujen 

epäaitoudesta. Epäaitouden kokemus sai haastateltavat kyseenalaistamaan saadun positiivisen 

palautteen eikä kehuja otettu tällöin tosissaan. Positiivista palautetta kyseenalaistettiin myös 

saatujen hampurilaispalautteiden vuoksi. Positiivista palautetta oli koettu käytettävän 
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pehmittämään mahdollista negatiivista palautetta ja siksi positiivinen palaute itsessään 

menetti merkityksensä. Adler ja Fagley korostavatkin arvostuksen tilannesidonnaisuutta ja 

yksilöllisyyttä.93 Se, mikä on toiselle arvostavaa, ei automaattisesti ole sitä kaikille. 

Et niinkun ainakaan se (arvostus) ei oo sitä, että kehutaan. Mua... Ja niinkun mä sanoisin, mä oon sen 

verran... No, en tiiä mikä, mut mua ei kiinnosta yhtään että kehutaanko mua. Se menee ohi mulla. En 

kaipaa kiitosta enkä kehuja. (P7) 
 

Aitous ja avoimuus olivat viime kädessä ne tekijät, jotka saivat arvostuksen tuntumaan 

arvostukselta. Aitouden tunne sai erilaiset kokemukset ja kohtaamiset tuntumaan 

merkityksellisiltä ja arvostavilta. Haastateltava P7 mukaan arvostus näkyy erityisesti 

haastavissa hetkissä ja kuinka niistä selvittiin aidosti yhdessä työskentelemällä eteenpäin. 

Arvostus ei automaattisesti liittynyt pelkkiin positiivisiin hetkiin vaan arvostuksen todellinen 

merkityksellisyys ja luonne näyttäytyivät haasteiden keskellä. Erityisesti esihenkilön toiminta 

muutoksessa tai mahdollisen virheen sattuessa koettiin tärkeänä. Esihenkilön piti pyrkiä 

toimimaan kannustavasti sekä välittävästi ja auttaa siten työntekijöitä vaikeuksista eteenpäin. 

Arvostusta pystyttiin kokemaan siis vaikeissakin tilanteissa aitouden ja välittämisen kautta. 

Et se arvostus siitä, et näkee toisen ja antaa siitä esihenkilönä palautetta rakentavasti, ei tylyttävästi jos on 

mokattu. Kaikki mokaa. Että siinäki sitä sit tulee, huomaa, et nyt on tehty huteja, niin miten sä pystyt 

esihenkilö antaa sen rakentavalla tavalla niin, että se henkilö pystyy kasvamaan siitä ja ottaa siitä 

enemmänkin ei niin, et mä en tuu tätä koskaan tekee ja mä en enää haluu tätä tehdä enää ikinä vaan et jes, 

et ottaa sen ehkä positiivisena haasteena itselleen. (P1) 

 
Musta arvostus näkyy sillon, kun asiat menee päin helvettiä. Miten ne tilanteet hoidetaan, kun on 

vaikeeta. Kun sä epäonnistut oikein kunnolla tai tunaroit vähän pienemmin. Miten siitä selvitään? Miten 

se hoidetaan yhdessä? Mikä sun asema siinä on? Miten sä pääset vaikuttamaan? Mun mielestä se on se 

missä se arvostus mitataan. Ei siinä onnistumistilanteessa, koska sillonhan kaikilla on kivaa, vaan sillon 

kun on se tilanne että ei oo kivaa, niin miten, niinkun... Miten se hoidetaan? Mikä fiilis sulla on siinä 

tilanteessa ja miten sä toimit muita kohtaan? -- Jotenkin sieltä musta se arvostuksen pohja kumpuaa. (P7) 

Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 

Erityisesti muutoksessa elämisen mukanaan tuomat haasteet olivat laajasti aineistossa esillä. 

Työyhteisössä oltiin siirtymässä esimerkiksi monipaikkaiseen työhön ja pandemiatilanteen 

vuoksi etätyö sekä hybridityöskentely olivat lisääntyneet. Arvostuksen merkityksen koettiin 

kasvavan muutosten ja sen mukanaan tuomien epävarmuuksien keskellä. Vaikeissa tilanteissa 

pyrittiin aina näkemään ja tekemään näkyväksi suurempi kuva ja tarkoitus, jotta työntekijät 

ymmärtäisivät, mistä esimerkiksi tietyissä muutoksissa oli kyse ja tilanne koettaisiin 

mahdollisimman oikeudenmukaisena. Esihenkilöiden oikeudenmukaisen toiminnan on 

havaittu edistävän työntekijöiden kokemuksia työyhteisöltä saadusta arvostuksesta.94 

 
93 Adler & Fagley 2005, 81–82. 
94 Tyler & Blader 2000. 
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Epäoikeudenmukainen kohtelu esihenkilön toimesta voidaan kokea hyvin kuormittavana ja 

sen seurauksia voivat olla esimerkiksi työstressin lisääntyminen, työuupumuksen riskin kasvu 

ja työmotivaation lasku.95 Haastateltavat P3 ja P4 korostivat tarvetta pitkäjänteiseen ja 

systemaattiseen oikeudenmukaisuuteen esihenkilöiden toiminnassa. Oikeudenmukaisuutta ja 

tasapuolista toimintaa haluttiin siis kuljettaa läpi arkisen työelämän ja päivittäisten 

sosiaalisten tilanteiden. 

Se on ehkä kyky sit kertoa niihin ikävimpiin asioihin se, kun jollakin tavalla laajemmin puetaan vaikka 

sitä näkökulmaa siihen, että... Et mihin nää asiat niinkun isompana liittyy, mikä tää meidän kokonaisuus 

on mistä tää muodostuu. Ja toki sit inhimillisesti, että kyllähän se nyt on ihan tavallaan että joo, että 

ymmärrän ja tää on sulle ikävä tilanne, eikä tätä... Mut tää on niinkun pakko tehdä. -- Mä ymmärrän että 

se on ikävää ja näin ja koitetaan löytää paras ratkaisu, tai whatever. (P7) 

 

Yhdessä tekstivastauksessa mainittiin arvostuksen ulottuvuutena organisaation kyky kohdella 

kaikkia tasapuolisesti. Haastateltava P6 kertoi oman kokemuksensa tasapuolisuudesta 

aikaisemmassa työpaikassaan, jossa kaikki työntekijät ruohonjuuritasolta johtoportaaseen 

istuivat samassa ruokalassa syömässä. Hänen mukaansa kyseinen käytäntö kiteytti sekä tasa-

arvon että inhimillisyyden organisaation toiminnassa. Eri tehtävissä työskentelevien välillä ei 

ollut erottavia kuiluja. Tasapuolisuus kaikkine ulottuvuuksineen auttoi muuten vaativassa ja 

raskaassa työelämässä, sillä työntekijät kokivat olevansa yhdessä samalla viivalla esimerkiksi 

riippumatta sukupuolesta tai asemastaan töissä. 

Yhteenveto 

Arvostus koettiin aktiivisina, jokapäiväisinä tekoina ja inhimillisyyden osoituksina. Toisten 

avoin ja huomioiva kohtaaminen oli keskiössä arvostuksen ilmenemisessä. Kohtaamisessa 

itsessään arvostavana pidettiin ajan antamista sekä mahdollisuutta puhua mistä tahansa 

asioista. Toisen ihmisen tarjoamaa läsnäoloa ja huomiota pidettiin merkityksellisinä varsinkin 

etätyön tuomissa haasteissa, joissa satunnainen vuorovaikutus muiden kanssa oli vähentynyt. 

Myös myötätunnolle tunnistettiin keskeinen rooli arvostuksen kokemuksen välittäjänä. 

Myötätunto mahdollisti toisten tilanteisiin ja tunteisiin samaistumisen ja arvostuksen 

välittämisen vaikeidenkin asioiden äärellä.  

Arvostusta osoitettiin myös kuuntelemalla. Kohtaaminen ja kuunteleminen 

mahdollistivat lopulta arvostuksen saamisen kokemuksen kuulluksi tulemisen kautta. 

Kuuntelemisen vastapainona arvostus ilmeni myös sanallisessa muodossa positiivisena 

 
95 Vermunt & Steensma 2005, 390, 392. 
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palautteena, kiitoksina ja kehuina. Positiivisen palautteen arvostavuus perustui palautteen 

aitouteen ja palautteen saajan kokemukseen kehujen tarpeellisuudesta.  

Kokemukset aitoudesta sekä toiminnan oikeudenmukaisuudesta mahdollistivat 

arvostuksen näkymisen haasteidenkin keskellä. Erityisesti työyhteisön läpikäymien muutosten 

keskellä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus nähtiin keskeisinä arvostusta välittävinä 

toimintatapoina. Arvostuksen ilmaiseminen ja vastaanottaminen koettiin hyvin yksilöllisinä ja 

siksi välillä myös haastavina alati muuttuvassa työympäristössä. 

4.2. Työhön liittyvä arvostus 

Toiminnan systemaattisuus ja yhteinen tavoite 

Organisaation sekä työyhteisön toiminnan jatkuvuus ja systemaattisuus tunnistettiin 

keskeisenä tehdyn työn kautta ilmenevänä arvostuksen osoittamisen muotona. Arvostusta 

sanoitettiin siis yksilöltä toiselle annettuna, mutta myös sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ulkopuolisena asiana, organisaation rakenteisiin ja toimintatapoihin sitoutuneena ilmiönä. 

Tällöin arvostuksen antajana ei aina toiminut yksittäinen henkilö tai ryhmä vaan arvostuksen 

koettiin näkyvän esimerkiksi organisaation arvoihin ja visioon pohjautuvina 

oikeudenmukaisina ja systemaattisina toimintatapoina. Organisaation rakenteiden haluttiin 

siis tukevan arvostuksen kokemusta ja ilman selkeää visiota ja päämäärää työyhteisön 

toimintaa ei koettu systemaattiseksi tai luotettavaksi.  

Yhdessä sovitut käytännön toimintatavat koettiin tärkeinä välineinä systemaattisen 

toiminnan rakentamisessa. Yhteisistä pelisäännöistä kiinni pitäminen ja sovittujen asioiden 

tekeminen koettiin arvostavana, sillä tällöin kunnioitettiin muiden työntekijöiden osaamista, 

aikaa ja työpanosta. Haastateltava P7 kertoi, että esihenkilönä itse toimiessaan hän pyrkii 

pitämään asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja kertoo työntekijöille selkeästi miten ja 

mihin suuntaan on tarkoitus edetä. Mikäli toimintaa on tarvetta korjata tai muuttaa, niin asia 

tulisi nostaa esiin ja selkeästi viestiä taas uusi tapa, jolla lähdetään toimimaan. Tällä tavalla 

työntekijät kokisivat työyhteisön toiminnan läpinäkyväksi ja myös luotettavaksi.  

Niin, sehän niinkun on, jos on täysin jotenkin visioton, niin sithän ihmisille tulee semmonen olo, että ei 

oo, niinkun... Et tää saattaa mennä tänään tälleen ja huomenna tolleen ja se taas vähentää sitä luottamusta. 

(P6) 

 

Haastateltavista kaksi olivat sitä mieltä, että arvostus ilmenee erityisesti silloin, kun töitä 

saadaan yhdessä tekemällä eteenpäin ja yhteiset tavoitteet saavutetaan. Yhteisön osana 

oleminen ja työyhteisöön mukaan pääseminen koettiin keskeisinä tekijöinä yhteisten 



34 

 

tavoitteiden saavuttamiselle. Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen perustana ovat yhteisten 

tavoitteiden lisäksi työkavereiden ja heidän työnkuviensa tunteminen.96 Jos toisten työn 

sisällöistä tai tuotetuista palveluista ei ollut lainkaan ymmärrystä tai tietoa, koettiin työn 

arvostamisen olevan hankalampaa ja täten myös tavoitteiden saavuttaminen hankaloitui.  

Sen lisäksi, että oli tärkeää tuntea muiden työnkuvia ja osoittaa arvostusta heille, 

tunnistettiin tarve myös itsearvostukselle omaa työtään kohtaan. Haastateltava P7 mainitsi 

humoristisesti, että lopultahan jokainen yksilö on oman universuminsa keskipiste, joten miksi 

ei olisi ylpeä omasta työstään. Itsearvostuksen myötä töiden etenemisestä ja tavoitteisiin 

pääsemisestä pystyttiin aidosti iloitsemaan ja olemaan ylpeitä omasta suorituksestaan.  

No en mä tiedä, kyl se on sitte, no joo, tottakai se on sitte mukava kuulla hyvää palautetta tai positiivist 

palautetta mutta kyl se on sitte ku saadaan noita töitä eteenpäin ja tietysti mulla on vielä erityisesti ku mä 

oon virkaiältäni nuori täällä kuvassa niin alkaa ymmärtää asioita ja oppia, ni se on tietysti yksi, että okei, 

että pääsee mukaan, sisälle tähän hommaan. Saadaan niitä hommia tehtyä niin kyl se on työn kautta 

tulevaa myös arvostusta --. (P2) 

 
Se, että miten se on johtanut se tilanne siihen että sua arvostetaan, niin sehän ehkä yleensä vaatii sitä et sä 

tunnet ihmiset. Ne tietää mitä sä teet, sä tiedät mitä ne tekee. Teillä on jotain yhteisiä tavoitteita, ehkä. Ja 

sit tietää että okei, me voidaan yhdessä tehdä tää asia helpommin. (P6) 

Palkitseminen 

Tavoitteisiin pääsemiseen ja onnistumiseen liittyi myös palkitseminen. Palkitseminen 

tunnistettiin yhdeksi arvostuksen ilmenemismuodoksi. Palkitsemisen keinoina olivat 

esimerkiksi raha sekä erilaiset mitalit ja ansiomerkit. Palkitsemisen eri muotojen välillä oli 

yksilöllisiä mieltymyksiä ja siksi palkitsemisen yksilöllistämistä pidettiin tärkeänä. 

Haastateltavista yksi koki mitalin tai ansiomerkin saamisen hyvin vieraana ajatuksena, kun 

toinen haastateltava nosti esiin juuri mitaleiden saamisen merkityksellisyyden. Useampi 

haastateltava tunnisti palkitsemisen arvostuksen osoittamisen muotona erityisesti 

palkitsemiseen liittyvän tunnustuksen saamisen ja huomioimisen näkökulmasta. 

Palkitseminen liitettiin osaksi laajempaa sosiaalisen arvonannon ja tunnustamisen kontekstia, 

jossa palkinnon merkityksellisyys liittyy ensisijaisesti yhteisön yksilölle myöntämään 

suurempaan arvoon ja hyväksynnän osoittamiseen.97 

Raha kelpaa, mutta muunlainen kiitos ja kehu on ihan yhdentekevää mulle. (P7) 

 
Muistan noista pränikoista ja niitten psykologisesta vaikutuksesta, jostain kuullu tai lukenu vuosia sitten -

- jotkut viranhaltijat saivat valita jonkun kunniamerkin tai korkeamman eläkkeen välillä, niin valtaosa 

valitsi sen kunniamerkin. Se merkitsee ihmisille paljon. (P11) 

 

 
96 Rosenbaum 2019, 788. 
97 Ricoeur 2005; Kemppainen 2012. 
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Jos nyt olen ihan rehellinen, niin mulle on aivan vieras ajatus saada joku mitali, et se ei vaan 

yksinkertasesti oo lainkaan mun juttu. Mut mä oon oppinu sen, et se on ihmisille todella tärkeä, tai joku et 

käyt sen viirin pokkaamas, et mä oon huomannu sen myös ja oppinu kantapään kautta vähän sen, et 

ylipäätään pienemmissäkin asioissa et voi olettaa, et voi ikinä käyttää itseäsi esimerkkinä siitä, et miltä 

tää asia tuntuu. (P12) 

Luottamus ammattitaitoon ja työyhteisön osoittama tuki 

Onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin hankaloitui, mikäli työntekijä ei 

kokenut ammattitaitoaan arvostettavan eikä saanut organisaatiolta tarvitsemaansa tukea. 

Arvostusta koettiin erityisesti silloin, kun osoitettiin luottamusta yksilön ammattitaitoa ja 

asiantuntijuutta kohtaan. Viidestä tekstivastauksesta neljässä nousi esiin kollegoiden työn 

arvostaminen ja luottamus asiantuntijuuteen. Toisen ammattitaitoon luottamisen myötä 

arvostusta muiden tekemää työtä kohtaan pystyi osoittamaan myös niissä tapauksissa, joissa 

ymmärrystä toisen työn sisällöistä tai yksityiskohdista ei ollut. Luottamus on keskeinen osa 

organisaation ja työyhteisön toimintaa, sillä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi yksilön tulee 

luottaa siihen, että jokainen työntekijä tekee osansa ilman, että heidän käyttäytymistään tai 

toimintaansa kontrolloisi tai ohjaisi.98 Haastateltavan P3 mukaan keskeistä on aina 

kommunikoida muiden työtä kunnioittaen. Hänen mukaansa todellisen arvostuksen näkee 

erityisesti siinä, kuinka kollegat keskustelevat toistensa työtehtävistä ja luotetaanko 

kollegoiden ammattitaitoon aidosti ilman kontrolloinnin tarvetta. 

Arvostus on sitä, että arvostaa kollegoiden työtä, vaikkei sen sisältöjä, haasteita tai deadlineja tuntisikaan. 

-- Arvostus on sitä, että asioita ei pidetä itsestään selvyytenä, vaan niitä selvitetään ja niistä jaetaan oikeaa 

tietoa, ei huhuja. Arvostus on sitä, että ei "mädätetä", eli että ei puhuta toisista pahaa, vaan ymmärretään 

erilaisia tarpeita, toiveita, odotuksia ja lähtökohtia. (T2) 

 

Luottamukselle tunnistettiin kolme keskeistä antajaa: esihenkilön osoittama luottamus, 

alaisilta saatu luottamus ja tuki sekä koko muun työyhteisön tuki. Oman esihenkilön 

osoittama luottamus koettiin lähtökohtaisesti tuen osoittamisena ja vastuun antamisena. 

Haastateltavat P3 ja P12 kertoivat, että ideaalissa tilanteessa luottamusta osoittavan 

esihenkilön ei tarvitse olla mikromanageroimassa ja ohjaamassa jokaista toimintoa. 

Tärkeämpää oli ohjata asiat mahdollisesti omalla esimerkillä alkuun ja luottaa sen jälkeen 

työntekijöiden ammattitaitoon. Kun asiat sitten todella hoituivat ilman ylimääräistä 

kontrollointia, oli tunne haastateltava P12 mukaan mahtava. Esihenkilöt halusivat luottaa 

alaisiinsa ja olivat iloisia, kun alaiset olivat luottamuksen arvoisia.  

Ja se, että semmonen luottamus on kanssa semmonen, että sä et oo siellä mikromanageeraamassa, sä 

enemmän annat, et voisko tän tehdä noin tai ootsä miettiny tällä tavalla, niin sekin on semmost arvostusta 

 
98 Pitesa et al. 2017, 84. 
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mut et semmone, et joku menee ja punakynä viuhuu ja tää pitää tehdä näin, ni se ei kyllä lisää sitä 

arvostusta just lainkaan. (P3) 

 

Samoin alaisilta esihenkilöille suuntautuvat luottamuksen osoitukset koettiin hyvinkin 

arvostavina. Alaisten luottamuksen omaan esihenkilöönsä tunnettiin korostuvan erityisesti 

epämieluisten työtehtävien kohdalla. Työntekijät joutuivat tekemään mahdollisesti haastavia 

tai epämieluisia työtehtäviä, mutta asiat tehtiin koska esihenkilön visioon luotettiin. 

Esihenkilön ja alaisten välisen luottamuksen yhtenä perustana ovatkin laadukkaat 

ihmissuhteet sekä vuorovaikutus. Laadukkaan vuorovaikutuksen ja oikeanlaisen 

kommunikaation ansiosta alaiset haluavat toimia yhdessä sovitulla tai esihenkilön 

osoittamalla tavalla, sillä tällöin he kasvattavat molemminpuolista luottamusta ja edistävät 

omaa asemaansa esihenkilön silmissä. 99 Alaisten osoittama luottamus esihenkilön tekemään 

päätökseen sai esihenkilön itsensä tuntemaan arvostusta ja vaikutti myös kokemukseen 

työyhteisön yhteisöllisyydestä. 

-- ehkä eniten mun mielestä se arvostus näkyy siinä, että vaikka oma esihenkilö tukee sitä mun valitsemaa 

linjaa, ja toisaalta ehkä myös, että jos mä oon osannu mun tiimille oikein sen kommunikoida että näin me 

tehdään, niin niin myös tehdään, että tavallaan sitä arvostetaan sitä mun näkemystä, että näin kannattaa 

tehdä. Vaikka se vois vaikka vituttaakin, niin silti sen mukaisesti mennään, niin kyllähän se, niinkun... Se 

on ehkä semmonen ja varmaan niinkun semmosessa kohdassa se ultimatumin arvostus tulee, että niinkun 

tavallaan suostutaan tekemään niitäkin asioita mitkä ei oo itselle mieluisia, mutta koetaan että se on, 

niinkun... Koska me ollaan joko yhdessä, tai mun näkemyksen mukaisesti päädytty siihen ratkaisuun, niin 

sit sillä mennään. (P6) 

 

Koko työyhteisön osoittama tuki koettiin toimivan työelämän perustana. Työyhteisöön piti 

pystyä luottamaan ja nojautumaan myös niissä hetkissä, kun virheitä oli tapahtunut tai 

työyhteisö kohtasi haasteita. Sosiaalisen tuen lisäksi myös erilaiset työn ja organisaation 

rakenteet nousivat merkityksellisiksi tekijöiksi tuen saamisen kokemuksessa esimerkiksi 

organisaation toimintatapojen myötä. Organisaation toiminnan ja sen ympärille luotujen 

rakenteiden haluttiin kokea olevan työntekijöiden puolella ja ajavan työntekijöiden etua. 

Tällaisen tuen menettäminen tai puute koettiin voimakkaana hylkäämisen ja 

arvostamattomuuden kokemuksena.  

Suoraan työyhteisöltä saatuun tukeen liittyi erityisesti muilta työtiimeiltä tai osastoilta 

saatu arvostava ja kunnioittava kohtelu. Muilta tiimeiltä, erityisesti sellaisilta, joiden kanssa ei 

oltu aikaisemmin tehty yhteistyötä, arvostuksen osoituksena koettiin hyvin arkiset työpäivään 

liittyvät toiminnot, kuten avun saaminen ja tarvittavien tietojen antaminen sekä aikatauluissa 

pysyminen. Haastateltava P8 kertoi, että suuressa organisaatiossa työskennellessä on työn 

 
99 Jawahar et al. 2019, 703,710. 
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onnistumisen kannalta tärkeää saavuttaa luottamus ja arvostus myös oman työtiimin 

ulkopuolella. Työn tekemistä edisti se, mikäli työntekijällä oli maine luotettavana henkilönä. 

Et sulta niinkun häviää kerralla pohja siitä, että sun esihenkilöt tai sun johto tai sun koko organisaatio 

hylkää sut ja eikä niinkun, et sä menetät kokonaisarvon. Et se jonkunlainen, -- et sulla on selusta nojautua 

myös sillä vaikeilla hetkillä. En tiedä onko se myötätuntoa vai arvostamista vai mitä, vai nähdyks 

tulemista vai mitä, mutta joku semmonen luotettavuus, että backup siihen organisaatioon, et se 

kokonaisuus on hoidettu niin, että vaikeilla hetkilläkin sun tekemiset on oikeita ollut. (P8) 

 
Me puhutaan tosi paljon siitä, että on hienoa että on esihenkilö joka arvostaa, tai jos niinkun jotakin 

menee pieleen, niin esihenkilö tukee. Mä melkein näkisin et se on tärkeempi, et se työyhteisö siellä tukee, 

niinkun sinällään, et se esihenkilö on yksi osa sitä ja sillä voi jossain kohti olla merkitys, mutta kyllä mä, 

niinkun... Jos sä menetät sen oman porukkas tai työyhteisön merkityksen laajem... Tai niinkun 

arvostuksen laajemminkin. Ja musta se on just tärkeetä, että ei se riitä että se sun oma tiimi sua arvostaa. 

Sillä ei niinkun sinällään oo. Pitäis olla laajempi arvostus, jotta sä saat asioita aikaseks, mitä ikinä se on, 

mutta jos sä sen menetät, niin sillä esihenkilön arvostuksella ei ole mitään merkitystä sen jälkeen enää. 

(P7) 

Yhteenveto 

Aineistossa arvostuksen koettiin liittyvän tehtyyn työhön ja työyhteisön toimintaan hyvinkin 

moninaisesti. Työyhteisön systemaattinen toiminta koettiin arvostavana ja se lisäsi 

luottamusta yhteiseen visioon. Jokaisen työntekijän tuli sitoutua yhteisiin pelisääntöihin ja 

tällä tavalla osoittaa arvostusta muita kohtaan. Oli tärkeää huomata, että arvostusta 

sanoitettiin myös organisaation rakenteisiin ja toimintatapoihin sitoutuneena ilmiönä, jossa 

arvostuksen antajaa ei pystynyt suoranaisesti osoittamaan tai yksilöimään.  

Yhdessä tekemisen kautta saatiin onnistumisen kokemuksia niin työtiimin kuin 

yksilöiden tasoilla ja arvostus sekä muiden että omaa työtä kohtaan mahdollistui. Erityisesti 

onnistumisten äärellä myös palkitseminen arvostuksen osoituksena nousi esiin. Yhteisen 

toiminnan ja onnistumisten keskiössä olivat viime kädessä kuitenkin luottamus työntekijöiden 

ammattitaitoon sekä työyhteisöltä saatu tuki. Tukea ja luottamusta kaivattiin niin 

esihenkilöiltä, alaisilta kuin koko laajemmalta työyhteisöltä. Tämä on inhimillistä, sillä 

sosiaalinen tuki on keskeinen resurssi työntekijöiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa sekä 

työelämän yhteisöllisyyden tukemisessa.100 Työn kautta osoitettavan ja ilmenevän 

arvostuksen koettiin olevan kaikkien yhteisellä vastuulla, mutta suuressa työyhteisössä 

työskennellessä arvostuksen osoittamisen haasteet myös tunnistettiin ja hyväksyttiin. 

 

  

 
100 Jolly et al. 2021, 229. 
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5. Arvostuksen koetut vaikutukset psykologisen 
turvallisuuden näkökulmasta 

5.1. Turvallinen ja luotettava työyhteisö 

Rohkeus avoimuuteen ja aitouteen 

Arvostus vaikutti psykologisen turvallisuuden kokemukseen monien eri ulottuvuuksien 

avulla. Rohkeus olla ja toimia avoimesti omana itsenään koettiin keskeiseksi arvostuksen 

vaikutukseksi. Rohkeus nousi teemana sekä ryhmähaastatteluissa että tekstivastauksissa 

spontaanisti esiin, kun puhuttiin psykologisesta turvallisuudesta. Rohkeus näkyi avoimuutena 

toimia omana itsenään sekä uskalluksena olla rehellinen ja avoin myös muita työntekijöitä 

kohtaan. Arvostavan ilmapiirin koettiin vaikuttavan työntekijöiden rohkeuteen positiivisesti.  

Rohkeuden teema vaikutti korostuvan erityisesti muutoksien keskellä. Tästä syystä 

rohkeuden avoimesti toimimiseen nähtiin kumpuavan erityisesti luottamuksesta työyhteisöön 

ja omiin kollegoihin. Arvostuksen koettiin taas vahvistavan luottamuksen tunteita sekä 

organisaatiota että työyhteisöä kohtaan. Luottavaisessa ympäristössä uskallettiin ottaa asioita 

puheeksi ja ehdottaa esimerkiksi uusia toimintamalleja tai lähestymistapoja. Luottamuksen 

koettiin lisäävän psykologisen turvallisuuden kokemusta ja tämä näkyi erityisesti muutoksissa 

ja haastavissa tilanteissa. Jopa 9 haastatelluista oli sitä mieltä, että organisaation sekä 

esihenkilön luotettava ja systemaattinen toiminta muutoksissa lisäävät psykologisen 

turvallisuuden ilmapiiriä ja muutoksiin suhtaudutaan siksi lähtökohtaisesti positiivisemmin ja 

vastaanottavaisemmin. 

-- meil on rohkeita ihmisiä ja ihmisten sanomisia tai asioiden nostamista pöydälle ihan et ei mitään 

ongelmaa varmaan kenelläkään oo, et kyl ihmiset uskaltaa nostaa asioita pöydälle ainakin tässä omassa 

lähityöyhteisössä. -- Koska sekin, että se psykologinen turvallisuus vaikka tulis muutoksia, vaikka 

organisaatio muuttuis tai työtehtävät muuttuis mutta jos sä tiedät, että ne on kuitenki asioita, jotka vie sitä 

organisaatiota eteenpäin ja sä kasvat ja kuljet sen organisaation mukana niin sekin on kuitenki sillon 

turvallista. Muutoksetkin on sillon turvallisia. (P3) 

 
Emmä tiiä onko mulla nyt keinoja mutta, no, ehkä se, että semmosen avoimen kulttuurin esilletuominen, 

että todellakin on sallittua ja toivottua, että ihmiset on kommunikaatiossaan mahollisimman avoimia, että 

jos on jotain ruusuja ja on risuja ni sitte vaan, et ei oo mitään semmost pelkoa etteikö uskalla tehä 

ehdotuksia, että parannusehdotuksia tai mitä tahansa kommentteja, et semmosen kulttuurin edistäminen --

. (P2) 
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Vuorovaikutuksen laatu 

Vastavuoroiseen ja yhteisölliseen kulttuuriin pyrkivässä työyhteisössä tarvitaan sosiaalista 

vuorovaikuttamista, yksilöiden välistä luottamusta sekä visio yhteisestä päämäärästä.101 

Esihenkilöiden näkökulmasta käsin avoimen ja keskustelevan kulttuurin edistäminen 

tunnistettiin psykologista turvallisuutta tukevana tekijänä, mutta samalla esihenkilöt 

huomasivat käytännön haasteita työarjen kommunikoinnissa. Haastateltavan P9 mukaan 

esihenkilön tehtävänä on pitää huolta toiminnan jatkuvuudesta ja priorisoida esiin nousseita 

ideoita ja ajatuksia siten, että kenenkään ideaa ei täysin tyrmättäisi mutta kaikki kokisivat 

tulleensa huomioiduksi. Tasapainottelu näiden kahden välillä koettiin välillä haastavaksi, sillä 

kaikkien ideoita haluttiin arvostaa, vaikka niiden mukaan ei voitaisikaan lopulta toimia. 

Keskeistä kuitenkin oli, että työyhteisön ilmapiiri mahdollisti ideoiden kertomisen. 

Oon huomannu semmosen, että jos joku nostaa jonkun asian esille, mikä ei ihan just liity sen hetkiseen 

teemaan, et jos jotain käsitellään yhteisesti, että on tosi tärkeä et miten ite esihenkilönä sen sanoo, että 

palataan hei, hyvä ajatus, mut palataan sun kans, et varataan erikseen aika tolle asialle ja jutellaan sit siitä. 

-- Niin sit se pitää melkein olla, et sovitaan hei erikseen, et jatketaan tost juttelua tai jatketaan sit kun 

meillä on se tauko, mut sit se ihminen tulis kuitenkin huomioiduksi sen asian kanssa, ettei ihan ohita 

häntä, koska sit tulee taas se kokemus et esihenkilöä ei nyt kiinnostanut yhtään tää asia. Niin sen olen 

huomannut, että se pitää jollain tavalla noteerata, mut sil tavalla et se ei menis tylysti se tilanne. (P10) 

 

Vuorovaikutuksella ja sen tavoilla on keskeinen merkitys koko organisaation toimintaan, 

työyhteisön avoimen ilmapiiriin muodostumiseen sekä koettuun psykologiseen 

turvallisuuteen.102 Arvostuksen koettiin edistävän sosiaalisten suhteiden laatua työyhteisössä 

ja sitä kautta myös vuorovaikutus helpottui. Jokaisella yksilöllä nähtiin olevan oma vastuunsa 

hyvästä vuorovaikutuksesta ja esihenkilöt halusivat omalla toiminnallaan edistää avointa ja 

luotettavaa ilmapiiriä, jossa tämä olisi mahdollista. Jokaisella yksilöllä koettiin myös olevan 

oikeus arvostavaan kohteluun ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen.  

Haastateltava P10 korosti yksilön vastuuta arvostavan ja avoimen kulttuurin 

edistämisessä. Hänen kokemuksensa mukaan epäarvostavaa vuorovaikutusta saatetaan 

oikeuttaa väärillä henkilökohtaisilla mielikuvilla tietyistä työtiimeistä ja palveluista tai 

organisaation kulttuuriin kuuluvana. Vuorovaikutukseen liittyy vastuu siitä, että jokainen 

kommunikoi arvostavasti eikä tarkoituksellisesti aiheuttaisi epäarvostavuuden kokemuksia 

muille. P10 mukaan epäarvostava toiminta ja sen oikeuttaminen on harmillinen jäänne 

menneisyydestä, eikä kuulu nykypäivän työelämään, jossa turvallisen ilmapiirin pitäisi olla 

kaikkien yhteinen tavoite ja tahtotila. Vastavuoroisesti toinen toisilleen osoitetun arvostavan 

 
101 Koivumäki 2008, 224–225. 
102 Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä 2021. 
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kohtelun ja vuorovaikutuksen koettiin siis edistävän työyhteisön avointa ja luottamusta 

herättävää kulttuuria, jotka osaltaan vaikuttivat positiivisesti myös psykologiseen 

turvallisuuteen. 

Erilaisuus rikkautena ja lupa epäonnistua 

Aineistossa oli havaittavissa arvostuksen kokemuksen vaikutukset erilaisuuden 

hyväksymiseen. Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen liittyvät tiiviisti psykologisen 

turvallisuuden rakentumiseen, sillä psykologisesti turvallisessa ympäristössä eriävien 

mielipiteiden sanominen tai eri tavoilla toimiminen eivät johda torjumiseen tai 

hylkäämiseen.103 Yhdessä tekstivastauksessa arvostuksen koettiinkin olevan ymmärrystä 

erilaisia tarpeita, toiveita ja lähtökohtia kohtaan. Tarvittiin ymmärrystä erilaisuudesta ja 

erilaisuuden arvostamista, jotta erilaisuus voitiin hyväksyä ja sitä pystyttiin käyttämään 

voimavarana.  

Erilaisuuden arvostamisen edistäminen tunnistettiin kaikkien työntekijöiden yhteiseksi 

vastuuksi, mutta erityisesti ylimmän johdon ja esihenkilöiden johtamistyylillä ja käytöksellä 

koettiin olevan siihen vaikutusta. Haastateltava P1 korostikin sitä, kuinka turvallinen ja 

erilaisuutta arvostava ilmapiiri saa alkunsa ylimmästä johdosta, josta se heijastuu lopulta 

esihenkilöiden toiminnan kautta aivan ruohonjuuritasolle saakka. Erilaisuuden arvostaminen 

nähtiin siis voimakkaasti organisaatiokulttuuriin ja organisaation yleisiin 

toimintaperiaatteisiin sitoutuneena. Kaikkien esihenkilöiden rooliin koettiin kuuluvan 

esimerkkinä toimiminen alaisilleen ja turvallisen ympäristön luominen, jossa erilaisuus ja 

erilaisten mielipiteiden sanominen koettiin voimavarana. 

Kyl se tulee tosi vahvasti myöski siitä, et esihenkilöt me luodaan sitä, että siellä on turvallista puhua. 

Esihenkilöön voi luottaa, esihenkilölle voi puhua luottamuksellisista asioista. Esihenkilön kanssa voi olla 

eri mieltä, eli siitä ei tule mitään sit sellasta tylytystä tai muuta sen jälkeen kun on ollut julkisesti eri 

mieltä vaan sitä arvostetaan, että voi olla eri mieltä asioista, voi tuoda eri näkökulmia. Se luo sen 

turvallisen ympäristön ja niin, et koetaan, että se on rikkaus, et meitä ihmisiä on erilaisia ja meillä on 

erilaisia näkökulmia ja se, että meil on vapaus sanoa työstä se oma näkökulmamme. Mut sit tietysti 

jokainen ymmärtää, et se ei oo aina se millä mennään vaan sit yhdessä ratkotaan et millä lähdetään 

eteenpäin. Mut se ei oo mitenkään huono asia, että tuo niitä eri näkökulmia esille. (P1) 

 

Arvostuksesta seurannut avoin ja luottavainen ilmapiiri vaikutti positiivisesti psykologisen 

turvallisuuden kokemukseen. Turvallisessa työilmapiirissä epäonnistumista tai sen 

mahdollisia seurauksia ei tarvitse turhaan pelätä, vaan yksilöt uskaltavat ottaa sosiaalisia 

riskejä.104 Haastateltava P10 kertoi, että virheiden ja mahdollisen syyllisen tahallinen 

 
103 Edmondson 1999, 354–355. 
104 Rosenbaum 2019, 786. 
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etsiminen tai virheisiin juuttuminen eivät lisää luottamusta ja arvostusta työyhteisössä, vaan 

tärkeintä on suhtautua virheisiin myötätuntoisesti, oppia tehdyistä virheistä ja mennä lopulta 

eteenpäin. Epäonnistumisiin liitettyjen negatiivistenkin tunteiden tai ajatusten esille tuomista 

pidettiin hyvänä asiana, sillä niiden avulla epäonnistumisista pystyttiin pääsemään lopulta 

eteenpäin. Epäonnistumiset tunnistettiin osaksi tavallista työarkea ja niistä saatuja oppeja 

pyrittiin hyödyntämään myös tulevaisuuden haasteissa. Virheiden tekemisen ja niihin 

myötätuntoisesti suhtautumisen koettiin kertovan hyvästä psykologisen turvallisuuden tilasta 

työyhteisössä.  

Justii, että virheitä voi tulla, tekevälle sattuu, se on ihan semmost arkee kaikki erheet tai virheet ni on sitte 

jossain määrin kyllä aina korjattavissa, et ei oo mitään sellasta pelkoa varmastikaan kenelläkään, että 

uskaltaako tän nyt näin tai noin tehdä jos mä epäonnistun, et kyl siinä mielessä psykologinen turvallisuus 

on varmaan aika vahva, uskoisin. (P3) 

 

Ja sitte että sallii mokat ja virheet, niin oon huomannu että se on tähän psykologiseen turvallisuuteen tosi 

tärkee, et ei sillä tavalla metsästä virheitä, vaan se että on se asenne aina että kun virheistä voi oppia, et 

niihin ei kannata juuttua, mut niistä on hyvä aina oppia ja mennä eteenpäin. (P10) 

Yhteenveto 

Arvostuksesta koettiin seuraavan vahvempi luottamus sekä työyhteisöön että koko 

organisaatioon. Aineistossa luottamus näkyi rohkeutena toimia työpaikalla omana itsenään 

sekä avoimuutena muita työntekijöitä kohtaan. Erityisesti työyhteisöä kohtaavissa 

muutoksissa luottamus ja rohkeus avoimuuteen koettiin psykologisen turvallisuuden kannalta 

keskeisiksi tekijöiksi. Työyhteisössä osoitetusta ja vastaanotetusta arvostuksesta seurannut 

luottamus vaikutti monipuolisesti psykologisen turvallisuuden eri osa-alueiden ja 

ulottuvuuksien taustalla. 

Avoimen ja luottamusta herättävän arvostavan työilmapiirin myötä työntekijät 

uskalsivat nostaa esiin epäkohtia ja kehitysehdotuksia eikä epäonnistumista tai torjumista 

tarvinnut turhaan pelätä. Erilaisuus ja eriävät mielipiteet pyrittiin näkemään työyhteisön 

voimavarana ja rikkautena. Epäonnistumisen tai virheen sattuessa se pyrittiin valjastamaan 

oppimiskokemukseksi ilman turhaa syyttelyä ja epäarvostamista. Epäonnistumisiin ei haluttu 

juuttua vaan niistä haluttiin päästä yhdessä, myötätuntoisesti suhtautuen eteenpäin.  

5.2. Yhtä köyttä vetävä työpaikka 

Tuottavuus ja luovuus 

Keskeinen aineistossa esiintynyt arvostuksen koettu vaikutus psykologisen turvallisuuden 

näkökulmasta oli yhteisöllisyyden lisääntyminen. Haastateltava P5 mukaan yhteisöllisyys on 
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liima, joka sitoo ja yhdistää työntekijöitä toisiinsa ja osaksi yhteistä tavoitetta. 

Yhteisöllisyyden kokemus pohjautuu laadukkaisiin sosiaalisiin suhteisiin eli HQR (high-

quality relationships) suhteisiin. Arvostuksen myötä työntekijät vuorovaikuttavat 

positiivisemmin ja monipuolisemmin, minkä seurauksena koko ryhmän kommunikaatio 

paranee ja yhteisöllisyys vahvistuu.105 Arvostuksella on keskeinen rooli näiden laadukkaiden 

sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.106  

Yhteisöllisyyden kannalta yhteinen innovointi ja asioiden pallottelu koettiin hyvin 

tärkeänä. Varsinkin etätöiden lisäännyttyä yhteisöllisyyden koettiin kärsineen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen puutteen vuoksi. Erityisesti haastateltavat P2 ja P10 olivat sitä mieltä, että 

heidän työssään tarvitaan kasvokkain tapahtuvaa asioiden pohtimista ja yhdessä niiden 

ratkaisemista. Työn tekeminen itsessään oli hankaloitunut fyysisten kohtaamisten 

vähentyessä. Työtä oli hyvä tehdä välillä myös yksin omassa rauhassa, mutta asioiden ja 

ajatusten jakaminen sekä kehittäminen nähtiin joissain tilanteissa jopa välttämättömänä. 

Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen muiden kanssa koettiin mahdollistavan tehokkaan 

työskentelyn kohti yhteistä tavoitetta. Yhteisöllisyyden koettiin näin ollen tekevän 

työyhteisöstä tuottavamman. 

Et kyl me siinä menetetään, jos me työskennellään vain etänä tän tyyppises työssä, et kyl se edellyttää 

myös sitä, että yhteiskehittämistä ja on kiperiä asioita, jotka on hyvä ratkaista yhdessä, niin kyl se viel sen 

saman pöydän äärellä, niin niihin löytyy niin eri tavalla sitä. Ja ihminen on sen luontoinen, että tarttee 

myös vuorovaikutusta myös työssä. Et osallahan sitä voi olla liiankin kanssa kotielämässä, mutta sitten 

osalla ei välttämättä ole, ja kyllähän ihminen kaipaa kontakteja, niin työelämä voi olla osalle tosi tärkee 

areena tavata ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (P10) 

 

Arvostuksen edistämät HQR suhteet sekä niiden pohjalta lisääntynyt yhteisöllisyys 

mahdollistivat luovuuden sekä innovatiivisuuden näkymisen ja toteuttamisen työyhteisössä. 

Carmelin et al. mukaan sosiaalinen ympäristö joko tukee tai rajoittaa luovuutta 

työyhteisössä.107 Kunnioittavan ja arvostavan vuorovaikutuksen onkin tutkitusti havaittu 

olevan positiivisesti yhteydessä sekä yksilön että työtiimin luovuuteen sekä kannustavan 

innovatiivisiin ideoihin.108 Uskallus luovuuteen koettiin merkkinä psykologisesta 

turvallisuudesta, sillä turvallisessa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä uskallettiin olla avoimesti 

luovia ja innovatiivisia. Luovuuden koettiin tarvitsevan turvallisen ympäristön lisäksi myös 

aikaa ja tilaa. Yhteisen ajan sekä fyysisten kontaktien puute nousivat suurimmiksi esteiksi 

 
105 Carmeli et al. 2009, 83; LaGree et al. 2021, 4. 
106 Adler & Fagley 2005, 80. 
107 Carmeli et al. 2015, 1022. 
108 Carmeli et al. 2015, 1022, 1040. 
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luovuuden toteutumiselle. Kasvokkain tapahtuvat yhteiset sosiaaliset hetket koettiin 

luovemmiksi ja tuottavammiksi kuin verkon välityksellä pidetyt palaverit.  

Ja sitte jossain määrin uskoisin, että on silleen myös turvallinen ympäristö, et erilaiset luovatkin ideat ja 

tälläset kevyetkin heitot ja muut on siinä mielessä mahdollisia, että tämmönen innovatiivisuus, et sille on 

tilaa. (P4) 

 
Mul on se kommentti, et kyllä mä oon sitä mieltä, että tottakai siis todella tehokkaasti hoituu nää työt siis 

moneltaki eri kantilta just mitä asiantuntijat tekee mutta uskoisin kuitenkin, että luovuus on kärsinyt, et sit 

se kuitenki luovuus on ehkä kukkeimmillaan, tuottavimmillaan ku porukka kerääntyy kasaan ja samaan 

tilaan eikä pelkästään samaan Teams-kanavaan, että sitte kun ideoidaan yhdessä niin tulee paljo ajatuksia 

enemmän kuin mitä tulis sitte Teamsin kautta. Näin mä aattelen. (P2) 

Työhön sitoutuminen ja motivaatio 

Arvostavan toiminnan ja yhteisöllisyyden myötä työhön sitoutumisen ja organisaatioon 

kuulumisen tunteen koettiin aineistossa voimistuvan. Arvostavan vuorovaikutuksen on 

tutkitusti havaittu vaikuttavan työhön sitoutumiseen positiivisesti.109 Aineistossa arvostavat 

sosiaaliset suhteet mahdollistivat osaltaan organisaation ja työpaikan kokemisen yhteisönä, 

johon aidosti haluttiin kuulua ja sitoutua. Työhön sitoutumisen on tunnistettu myös olevan 

kriittinen osatekijä liiketoiminnan onnistumisessa, kasvussa sekä tuottavuuden 

lisääntymisessä.110 Työhönsä sitoutuneet työntekijät haluavat onnistua ja edistää yhteistä 

hyvää lisäten lopulta myös liiketoiminnan kannattavuutta. Haastateltava P3 mielestä 

arvostuksen kokemus vaikutti laajasti organisaatioon ja itse työhön suhtautumiseen. Hänen 

mukaansa arvostus lisää suoraan sitoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä myös halua 

toimia yhteisen tavoitteen eteen ja onnistua. Arvostuksen myötä heräsi halu yrittää uudestaan 

ja onnistua uudestaan, joten arvostus vaikutti myös työmotivaatioon. 

Työhön sitoutumiseen ja sen vahvistumiseen liittyi siis myös motivaation 

lisääntyminen. Työntekijöiden autonominen ja sisäinen motivaatio on välttämätöntä 

organisaation sujuvalle toiminnalle ja tavoitteisiin pääsemiselle.111 Aineistossa yhtenä 

arvostuksen osoittamisen tapana oli positiivisen palautteen ja kiitosten antaminen. Varsinkin 

positiivisen palautteen koettiin haastateltavan P1 mukaan motivoivan työntekijöitä, sekä häntä 

itseään, aidosti suoriutumaan jatkossa entistäkin paremmin. Korkea motivaatio auttoi niin 

esihenkilöitä kuin työntekijöitä jaksamaan myös muutosten ja hankaluuksien keskellä.  

Erityisesti etätyön lisääntymisellä koettiin olevan suoria vaikutuksia motivaatioon, 

sillä esimerkiksi palautetta sai harvemmin ja sosiaalinen vuorovaikutus oli muutenkin 

 
109 LaGree et al. 2021, 1–2, 13. 
110 LaGree et al. 2021, 2. 
111 Jungert et al. 2018, 4. 
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vähäisempää. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden vaikutus motivaatioon huomattiin, 

sillä saadun positiivisen palautteen lisäksi asioiden jakaminen ja vertaistuki vahvistivat 

motivaatiota. Sosiaaliset tekijät, arvostuksen tarve sekä yhteenkuuluvuuden tarve ovat 

tutkitusti keskeisiä motivaatioprosessiin liittyviä tekijöitä työympäristössä.112 

Eli se arvostus myöskin siinä, et muistetaan antaa sitä rakentavaa palautetta ja kiittää ja tuoda esille hyvin 

se, et miten henkilö on onnistunut siinä työssään. Koska sitä kautta ne työntekijät jaksaa, itsekin jaksaa 

siitä että saa palautetta. Ja sitte sitä huomaa, et sitä yrittää tehdä vielä entistä paremmin oman työnsä 

jatkossa, et jaksaa tsempata paljo paremmin. (P1) 

 

Pelkkä yhteenkuuluvuus, vertaistuki ja positiivinen palaute eivät kuitenkaan yksinään riitä 

motivaation kasvuun, vaan yksilön itsensä on myös uskottava suoriutumiseensa ja kykyynsä 

onnistua. Itseluottamuksen sekä kokemuksen omasta kyvykkyydestä on jo vuosikymmeniä 

sitten todettu olevan yhteydessä ihmisen arvostuksen tarpeeseen ja tarpeen täyttymiseen.113 

Arvostus vaikuttaa yksilön kokemukseen itsestään ja omista taidoistaan. Aineistossa tämä 

tarkoitti käytännössä sitä, että työtehtävien, ja erityisesti niiden määrän, tuli olla realistisia, 

jotta työntekijät itse uskoivat onnistumiseensa ja saivat siitä motivaatiota. Jokaisen 

työntekijän yksilölliset rajat ja kyvyt työtehtävien suhteen opittiin tuntemaan, kun muiden 

työtä ja osaamista arvostettiin.  

Haastateltavista 8 koki työtehtävien liian suuren määrän tai heikon jakautumisen 

lisäävän alisuoriutumisen ja epäarvostavuuden kokemuksia ja vaikuttavan sitä kautta 

työmotivaatioon negatiivisesti. Työn, ammattitaidon ja muiden ajan arvostamisesta koettiin 

puolestaan seuraavan mahdollisuus onnistua sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden 

myötä myös motivaatiota. Työtehtävien hallinnoimisen ja työtehtävien järkevän jakamisen 

nähtiin haastateltava P2 mukaan vaikuttavan myös psykologisen turvallisuuden kokemukseen, 

sillä tällöin kenenkään ei tarvitsisi kokea työuupumusta tai tunnetta siitä, että on väärässä 

työssä. 

Yhteenveto 

Yhteisöllisyys näyttäytyi aineistossa erityisen keskeisessä ja moniulotteisessa roolissa 

arvostuksen koettuja vaikutuksia psykologisen turvallisuuden näkökulmasta tarkastellessa. 

Arvostuksesta koettiin seuraavan yhteisöllisempi ja turvallisempi työpaikka, johon vaikuttivat 

erityisesti työyhteisössä olevat HQR suhteet. Yhteisöllisyys koettiin toiminnan ja 

tuottavuuden kannalta keskeiseksi tekijäksi, joka mahdollisti myös lopulta yhteisiin 

 
112 Jungert et al. 2018, 4. 
113 Maslow 1943, 382. 
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tavoitteisiin pääsemisen ja onnistumisen. Yhteisöllisyyden myötä luovuus ja yhteinen 

innovointi mahdollistuivat. Työyhteisön luovuuden koettiin kertovan hyvästä psykologisen 

turvallisuuden tilasta, sillä uusia ja luovia ideoita uskallettiin kertoa. Luovuuden lisäksi 

työhön sekä organisaatioon sitoutumisen koettiin vahvistuvan arvostuksen vaikutuksesta mikä 

näkyi erityisesti haluna onnistua ja valmiutena työskennellä onnistumisen eteen.  

Työmotivaation koettiin myös vahvistuvan arvostuksen vaikutuksesta. Työntekijöiden 

sisäisen motivaation koettiin vahvistuvan esimerkiksi saadusta positiivisesta palautteesta ja 

kiitoksista. Sosiaaliset tekijät olivat keskeisiä motivaation vahvistajia, mutta tärkeäksi 

motivaation kannalta nähtiin myös yksilön kokemus omasta kyvykkyydestään. Kun 

esimerkiksi työtehtäviä koettiin olevan sopiva määrä ja tehtävät oli jaettu järkevästi, 

mahdollistui myös onnistuminen ja tavoitteisiin pääseminen, jotka tukivat yksilön 

kyvykkyyden kokemusta. 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta 
Tässä tutkielmassa olen tutkinut arvostuksen kokemusta työyhteisössä. Arvostuksen 

kokemuksen lisäksi kiinnostuksen keskiössä ovat olleet arvostuksen koetut vaikutukset 

etenkin psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksenani oli selvittää arvostuksen 

kokemusta niin antajan, vastaanottajan kuin sivusta seuraajan näkökulmista sekä tutkia 

arvostuksen kokemuksen mahdollisia vaikutuksia etenkin työyhteisön psykologisen 

turvallisuuden näkökulmasta. Tutkimusaineistoni osoittikin, että arvostus on yksilöllinen ja 

moniulotteinen ilmiö, jonka koetaan vaikuttavan sekä työyhteisöön että yksilöön 

positiivisesti. Arvostuksen koettiin tässä aineistossa ja työyhteisössä ilmenevän ensisijaisesti 

inhimillisenä ja kunnioittavana kohteluna tai vastaavasti suoraan työhön liittyvien ja 

työelämästä nousevien teemojen kautta. Arvostuksen koettiin vaikuttavan myös työyhteisön 

psykologiseen turvallisuuteen positiivisesti ja psykologista turvaa edistävästi. 

 Arvostuksen ilmaiseminen, sen vastaanottaminen tai vastaavasti sivusta havainnointi 

olivat kaikki yksilöllisiä kokemuksia. Arvostuksen yksilöllisestä luonteesta johtuen 

arvostuksen ilmaisumuotoja sekä vastaanottamisen tapoja oli aineistossa esillä runsaasti. 

Keskeistä kuitenkin oli, että arvostuksen antamisen ja saamisen eteen tehtiin aktiivisia ja 

jokapäiväisiä tekoja. Arvostuksen ja arvostavan käytöksen siis toivottiin näkyvän ja olevan 

osa arkista työelämää.  

Arvostus inhimillisenä kohteluna ilmenikin moninaisissa sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa, joissa yksilöt kokivat tulevansa huomioiduksi, kuulluiksi ja 

nähdyiksi yksilöinä. Toisen ihmisen osoittamaa läsnäoloa ja huomiota pidettiin varsin 

merkityksellisenä erityisesti lisääntyneen etätyön ja sen vuoksi vähentyneen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen vuoksi. Yksilölliseen kohtaamiseen lukeutuivat kokemukset tasapuolisesta 

ja oikeudenmukaisesta kohtelusta, myötätuntoisuudesta sekä aitoudesta. Esimerkiksi 

positiivisen palautteen arvostavuus perustui kokemukseen palautteen aitoudesta ja siksi 

epäaitona pidettyä positiivista palautetta ei välttämättä pidetty aina arvostavana. Keskeisenä 

johtopäätöksenä voidaankin pitää sitä, että arvostuksen osoittaminen ja vastaanottaminen 

vaativat yksilöllistä kohtaamista sekä siihen tähtääviä tietoisia tekoja päivittäin. 

 Arvostuksen koettiin näyttäytyvän myös tehdyn työn ja työyhteisön toiminnan kautta. 

Organisaation ja työyhteisön systemaattinen sekä läpinäkyvä toiminta koettiin osoituksena 

arvostuksesta sillä tällöin työntekijät pystyivät luottamaan työyhteisöön ja siihen, kuinka heitä 

yhteisön osana kohdeltiin. Koko työyhteisöltä toivottiin arvostuksen osoittamista myös tukena 

ja luottamuksena erityisesti kohdistuen yksilöiden ammattitaitoon. Käytännössä jokaisen 

työntekijän tuli sitoutua arvostamaan muiden työtä sekä myös omaa tehtyä työtään. Nämä 
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tekijät koettiin keskeisiksi tavoitteisiin pääsemisen ja onnistumisen mahdollistajiksi. Jotkut 

tutkittavista kokivat myös palkitsemisen arvostuksen eleenä, erityisesti aitojen työssä 

onnistumisten äärellä. 

Arvostuksen kokemuksen tarkastelun jälkeen siirryin tarkastelemaan arvostuksen 

koettuja vaikutuksia psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Aineistossa lisääntynyt 

yhteisöllisyys sekä luottamus nousivat keskeiseksi arvostuksen koetuiksi vaikutuksiksi, kun 

asiaa tarkasteltiin etenkin psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Yhteisöllisyyden ja 

luottamuksen myötä työyhteisön psykologinen turvallisuus vahvistui, sillä yksilöt uskalsivat 

muun muassa ottaa sosiaalisia riskejä sekä olla luovia ja innovatiivisia. Arvostus tuki 

uskallusta toimia ja tehdä päätöksiä omana itsenään sekä rohkaisi avoimuuteen toisia 

työntekijöitä kohtaan. Myös kokemus yhteisestä päämäärästä ja tavoitteesta kirkastui 

arvostuksen kokemuksen myötä, mikä vaikutti positiivisesti esimerkiksi työmotivaatioon ja 

haluun sitoutua kyseiseen organisaatioon ja sen toimintaan.  

Tämän tutkimuksen aineisto oli hyvin rikas ja monipuolinen ja aineiston sekä 

arvostuksen käsitteen moniulotteisuuden vuoksi eri teemojen ja asioiden suhde toisiinsa ja sen 

kirkastaminen oli välillä hyvinkin haastavaa. Arvostuksen kokemuksen teemaan liittyvät eri 

käsitteet ovat keskenään hyvin limittäisiä ja osittain jopa päällekkäisiä. Tästä syystä eri 

teemoja oli haastava asettaa luontaiseen syy-seuraussuhteeseen, sillä asetelma on väkisin 

keinotekoinen. Onkin hyvä tiedostaa, että tätä tutkielmaa varten tehty sisällönanalyysi 

tutkittavasta aineistosta ja eri teemojen suhteuttaminen toisiinsa ovat yhden tutkijan näkemys 

ja yksinkertaistus kyseisessä aineistossa esiintyneistä asioiden ja teemojen syy-

seuraussuhteista. Teemojen yksinkertaistaminen ja ryhmittely tätä tutkielmaa varten oli 

välttämätöntä juurikin arvostuksen ja sen kokemuksen moninaisuuden vuoksi.  

Teemojen syy-seuraussuhteiden yksinkertaistamisen vuoksi jouduin tutkijana 

tietoisesti varomaan myös kehäpäätelmien tekemistä, sillä toisiinsa voimakkaasti limittyvät 

käsitteet ohjaavat siihen helposti. Tämä osaltaan lisäsi tarvetta teemojen ja käsitteiden syy-

seuraussuhteiden tarkalle jaottelulle ja toinen toisiinsa suhteuttamiselle. Todellisuudessa  

teemojen väliset suhteet eivät ole tarkkaan rajattuja ja mustavalkoisia vaan asiat ovat toisiinsa 

hyvin moniulotteisesti yhteydessä eri konteksteissa. 

Tätä arvostuksen käsitteen ympärille kietoutunutta moninaisuutta hyödyntääkseni 

käytin arvostuksen käsitteen määrittelemisessä apuna sosiaalisen konstruktionismin 

näkökulmaa. Tämä mahdollisti arvostuksen käsitteen ymmärtämisen monilla eri tavoilla ja 

monissa eri konteksteissa yksilöiden erikseen ja myös yhdessä muovaamana. Mielestäni 

sosiaalinen konstruktionismi toimi arvostuksen määrittelemisessä tässä tutkielmassa hyvin, 
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sillä aineistosta itsestään ei ollut selkeästi havaittavissa yhtä yhdenmukaista käsitystä 

arvostuksesta vaan sen ilmeneminen ja kokeminen olivat hyvin yksilöllisiä ja aikaisempiin 

kokemuksiin sekä tunteisiin sitoutuneita. Arvostuksen tilannesidonnaisuus, joka aineistossa 

ilmeni, oli merkittävä osatekijä, joka tuki sosiaalisen konstruktionismin näkökulman 

hyödyllisyyttä. Sosiaalisen konstruktionismin mahdollistama ymmärrys arvostuksen 

rakentumisesta vuorovaikutuksessa ja erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa nousi keskeiseksi 

eduksi sosiaalisen konstruktionismin hyödyntämisessä, sillä aineistossa laadukkaan 

vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden merkitys arvostuksen kokemukselle oli korostunut. 

Arvostuksen käsitteen laajan luonteen vuoksi olen joutunut jättämään pois ja 

rajaamaan paljon kiinnostavia teemoja ja yksityiskohtia tämän tutkielman ulkopuolelle. Yksi 

keskeinen teema, jonka jouduin rajaamaan tutkielmani ulkopuolelle, on arvostuksen puutteen 

kokemukset ja sen mahdolliset vaikutukset. Kokemuksia arvostuksen puutteesta ja sen 

koetuista vaikutuksista oli aineistossa esillä runsaasti. Arvostuksen puute on aikaisemmassa 

tutkimuksessa ollut paljon laajemmin tutkittu aihe kuin arvostuksen ilmeneminen ja sen 

vaikutukset. Tämä johtuu siitä, että perinteinen psykologinen tutkimus sekä myös nykypäivän 

työelämätutkimus keskittyvät näkökulmiltaan vahvasti erilaisiin ongelmiin ja epäkohtiin.114  

Arvostuksen puutteen jättäminen pois tästä tutkielmasta oli hyvin keskeinen rajaus, 

sillä tutkielma sijoittuu positiivisen organisaatiopsykologian tutkimuskentälle. Positiivisen 

organisaatiopsykologian käyttäminen tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimi ylipäätään 

hyvin. Se tuki ja ohjasi tekemiäni rajauksia sekä valintoja kuten edellä on esitetty. 

Tarkoituksena oli keskittyä arvostuksen myönteisiin ulottuvuuksiin ja tuoda perinteisen 

ongelmakeskeisen näkökulman rinnalle toinen lähestymistapa tarkastella arvostusta 

työyhteisössä. Positiivisen organisaatiopsykologian näkökulma ei tarkoita sitä, että ongelman 

poistaminen johtaisi automaattisesti ideaaliin tilanteeseen vaan se mahdollistaa myönteisten 

tekijöiden tarkemman havainnoinnin ja hyödyntämisen matkalla kohti optimia.115 

Tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten kannalta positiivinen organisaatiopsykologia tarjosi 

hyvät lähtökohdat ja raamit vastausten löytämiselle. 

 Aineistossani oli löydettävissä laajasti myös esimiestyöhön ja johtamisen teemoihin 

liittyvää pohdintaa. Arvostusta ja sen vaikutuksia on jo tutkittu jonkin verran johtamisen 

tematiikasta käsin. Johtamisella ja johtamistyylillä onkin tutkitusti merkittävä vaikutus 

työntekijöiden arvostuksen kokemukseen ja myös psykologisen turvan luomiseen ja sen 

 
114 Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5; Hakanen 2011, 5. 
115 Dutton & Glynn 2008. 
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ylläpitämiseen työyhteisössä.116 Tavoitteenani oli tutkia arvostusta työyhteisössä ilmenevän 

moniulotteisen sosiaalisen vuorovaikutuksen osana ja tästä syystä en halunnut sitoa 

tutkimustani koskemaan ainoastaan johtamisen teemoja. 

 Arvostuksen henkisiä ulottuvuuksia tai ilmenemismuotoja ei puolestaan tullut 

aineistossa ilmi. Fagley ja Adler totesivat arvostuksen ja henkisyyden tukevan toinen toisiaan 

työkontekstissa, mutta erityisesti henkisyyden havaittiin myötävaikuttavan arvostukseen.117 

Kysymykseksi siis jää, eikö tutkittavassa työyhteisössä ollut tilaa tai mahdollisuutta 

henkisyyden ja arvostuksen vuorovaikutukselle vai eikö henkisyyden teema vain noussut esiin 

ryhmähaastatteluissa joko sattuman tai mahdollisesti aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi. 

Henkisyyttä arvostuksen edistäjänä voisikin olla helpompi tutkia yksilötasolla, 

henkilökohtaisemmalla ja intiimimmällä tutkimusotteella, esimerkiksi yksilöhaastatteluja ja 

diskursiivista näkökulmaa hyödyntäen. 

Työelämän spiritualiteetin alle lukeutuvia arvostukseen linkittyviä teemoja tuotiin 

puolestaan esiin erityisesti niissä tilanteissa, joissa niiden koettiin puuttuvan. Kiire ja 

sosiaalisten kontaktien vähyys vähensivät omalta osaltaan työyhteisön yhteisöllisyyden 

tunnetta ja yhteisen tavoitteen kirkkautta. Henkilökohtaisen spiritualiteetin on kuitenkin 

havaittu vaikuttavan esimerkiksi työn kukoistukseen ja yhteisöllisyyden tunteeseen118, joten 

työelämän spiritualiteetille ja sen mahdollisille positiivisille vaikutuksille ei ollut tutkittavassa 

työyhteisössä niiden tarvitsemaa aikaa ja tilaa. Työelämän spiritualiteetin huomioiminen ja 

sen mahdolliset vaikutukset erityisesti arvostukseen olisi mielenkiintoinen ja ajankohtainen 

jatkotutkimuksen aihe teologian tutkimuskentällä toteutettavaksi, sillä se korostaisi teologisen 

osaamisen ja ymmärryksen merkitystä nykypäivän työelämässä. 

Muutoksessa elämiseen liittyvät teemat ja mahdolliset haasteet olivat aineistossa 

vahvasti esillä, sillä tutkittava työyhteisö oli läpikäymässä suuria muutoksia, jotka vaikuttivat 

kaikilla organisaation tasoilla. On siis todennäköistä, että tästä johtuen juuri luottamuksen 

merkitys ja kokonaisvaltaisuus korostui tässä aineistossa. Odotus vastavuoroisesta 

luottamuksesta työkavereihin, työyhteisöön ja organisaatioon sekä kaikkien näiden eri tasojen 

toimintaan läpileikkasi monia muitakin teemoja, joita aineistossa nousi esille. Muutosten 

tuomien epävarmuuksien ja epäjohdonmukaisuuksien keskellä luottamuksen rooli 

päivittäisessä työssä muuttui entistäkin merkityksellisemmäksi. Siksi luottamuksen 

 
116 Ks. esim. Hu et al. 2018; van Quaquebeke & Eckloff 2010; Baard et al. 2004.  
117 Adler & Fagley 2005; Fagley & Adler 2012. 
118 Pawar 2009; Guillen et al. 2015. 
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lisääntyminen arvostuksen koettuna vaikutuksena ja luottamuksen positiivinen vaikutus 

psykologisen turvallisuuden kokemukseen on keskeinen löytö juuri tätä aineistoa tutkittaessa. 

Tämän tutkielman aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, että työelämän 

toivotaan olevan jatkossa entistä inhimillisempää. Inhimillisempään työelämään kuuluu 

ymmärrys niistä laaja-alaisista ja moniulotteisista sidosryhmistä, jotka vaikuttavat 

työntekijöiden kautta organisaation toimintaan ja tehokkuuteen. Näitä sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi työntekijöiden perheet ja erilaiset yhteisöt, joiden osana he ovat. Työntekijät ovat 

siis monien eri kontekstien ja ympäristöjen osana, jotka vaikuttavat toisiinsa. 119 Työntekijä ei 

voi ulkoistaa itseään muista konteksteista ja estää esimerkiksi perheen vaikutusta myös 

työelämän kontekstissa.  

Inhimillisyyttä ei tulisi sulkea työelämän ulkopuolelle vaan sitä tulisi kunnioittaa. 

Tällöin ymmärrettäisiin myös inhimillisyyden arvo ja merkitys organisaation tulokselliselle 

toiminnalle. Tämä johtaa myös positiivisen organisaatiopsykologian tutkimuskentän entistä 

suurempaan relevanttiuteen nykypäivän työelämätutkimuksessa, sillä inhimillisempi työelämä 

on ennen kaikkea positiivisin seurauksin varustettu ilmiö. 

 Aineistossa toive inhimillisemmälle kohtelulle näkyi esimerkiksi siinä, että työntekijät 

halusivat tulla huomioiduiksi yksilöinä. Yksilölliseen huomioimiseen ja kunnioittavaan 

kohteluun liittyi jokaiselle yksilölle kuuluva inhimillinen arvo ja tämän arvostuksen 

osoittaminen. Lisääntynyt tarve ja kaipuu inhimillisyyteen korostivat tässä aineistossa myös 

arvostuksen merkitystä työelämässä, sillä arvostuksen rooli esimerkiksi ihmisten 

inhimillisessä kohtaamisessa koettiin merkittävänä. Sosiaalinen vuorovaikutus kollegoiden 

kanssa ja lyhyetkin käytäväkeskustelut ja kohtaamiset työnteon lomassa koettiin tärkeinä. 

Erityisesti korostettiin kollegoiden fyysistä tapaamista ja vuorovaikuttamista kasvokkain. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulma korostui aineistossa todennäköisesti 

koronapandemian ja sen myötä lisääntyneen etätyön vuoksi, jolloin vuorovaikutus 

työelämässä ylipäätään vähentyi radikaalisti. 

Sosiaalinen vuorovaikutus toimi HQR (high-quality relationships) suhteiden kanssa 

myös yhtenä keskeisimpänä psykologisen turvallisuuden osatekijänä ja rakentajana tässä 

tutkimuksessa. Psykologisen turvallisuuden koettiin rakentuvan esisijaisesti sosiaalisesti ja 

laadukkaan vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden seurauksena. HQR suhteiden myötä 

syntyvässä yhteisöllisessä ja arvostavassa työympäristössä ihmiset uskaltavatkin toimia 

vapaammin eivätkä pelkää tulevansa torjutuiksi.120 Näin ollen HQR suhteet ja niissä ilmenevä 

 
119 Cleveland et al. 2015, 146–148. 
120 Carmeli et al. 2009, 84–85. 
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ja osoitettava arvostus edistivät psykologisen turvallisuuden rakentumista työyhteisössä sekä 

lisäsivät työntekijöiden luottamusta yksilötasolla. 

Voidaan siis sanoa, että arvostus voi lopulta vahvistaa koko organisaation sosiaalista 

pääomaa. Sosiaalisella pääomalla viitataan jonkin sosiaalisen rakenteen sisältämiin 

yhteisöllisiin piirteisiin. Näitä piirteitä voivat olla esimerkiksi sosiaaliset verkostot ja niissä 

syntyvä luottamus ja vastavuoroisuus. 121 Sosiaalinen pääoma koostuu siis erityisesti niistä 

piirteistä, joita HQR suhteet sisältävät ja edistävät. Sosiaalinen pääoma ja sen kasvattaminen 

työelämässä tähtäävät yksittäisen työntekijän tai koko työyhteisön toimintamahdollisuuksien 

edistämiseen helpottamalla ihmisten välistä vuorovaikutusta.122 Näin ollen HQR suhteet 

hyödyttävät sosiaalisen pääoman toimintaa niin yksilöiden kuin yhteisönkin tasoilla 

esimerkiksi psykologista turvallisuutta ja avointa vuorovaikutusta tukemalla.  

Sosiaalinen pääoma ei tosin rajoitu vain yksilön, työyhteisön tai organisaation tasolle 

vaan se heijastaa myös laajemmin sekä työelämään että koko yhteiskuntaan ja sen 

toimintakykyyn. Erityisesti pohjoismaissa kansalaisten luottamuksen toisiinsa on havaittu 

olevan korkeammalla tasolla kuin monissa muissa valtioissa, sillä pohjoismaisilla 

yhteiskunnilla on kyky ylläpitää käsitystä kunnioittavasta kohtelusta, oikeudenmukaisuudesta 

sekä yhteisistä toimintatavoista.123  

Laadukas sosiaalinen vuorovaikutus on siis niin sosiaalisen pääoman, HQR suhteiden 

kuin psykologisen turvallisuuden kulmakivenä. Sosiaalinen vuorovaikutus on erityisesti viime 

vuosien aikana kärsinyt Covid-19 pandemian vuoksi muuttuneessa työelämässä, vaikka 

samaan aikaan yhteistyötä, ongelmanratkaisua ja luovuutta pidetään jatkuvasti yhä 

keskeisempinä työelämän taitoina.124 Tämä luo mielenkiintoisen murroksessa olevan 

työelämän ympäristön, jossa tasapainotellaan tarpeiden ja muutosten vuorovaikutuksen 

kehässä. Tämä työelämän ympäristö on luonut tarpeen erityisesti työn voimavarojen ja 

työhyvinvoinnin rakentumisen ymmärtämiselle.125 Tähän koko työelämää koskettavaan 

tarpeeseen arvostuksen tutkimus ja sen merkittävyyden ymmärtäminen pystyy osaltaan 

vastaamaan, sillä arvostavan kohtelun on todettu vaikuttavan työyhteisössä laajasti ja 

edistävän esimerkiksi psykologista turvallisuutta, luottamusta sekä yhteistyötä.126 

 
121 Koivumäki 2008. 
122 Koivumäki 2008. 
123 Kumlin & Rothstein 2005, 340–341, 361–362. 
124 World Economic Forum 2020. 
125 Luthans 2002, 696. 
126 Carmeli et al. 2015. 
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Laadukas ja huomioiva vuorovaikutus, inhimillisen kohtelun kaipuu sekä yksilöllisen 

arvon tarpeen kirkastaminen tuovat työelämän kehittämisen ja koko henkilöstöhallinnon 

entistäkin lähemmäs teologista tutkimuskenttää ja osaamista. Teologisella osaamisella 

voidaan mielestäni lähestyä hyvinkin ajankohtaisella otteella nykypäivän työelämän ongelmia 

ja kehityskohteita ja erityisesti ymmärtää niiden vuorovaikutteisuutta arkielämän ja työelämän 

rajapinnoilla. Teologian tuomien näkökulmien kautta ihminen voidaan nähdä työelämässäkin 

ihmisenä, ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä, jolla on paljon potentiaalia ja taitoa 

työelämässä hyödynnettäväksi. 
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